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Oplegnotitie WMD Jaarstukken 2014 t/m 2016 
Oplegnotitie door het College van GS ten behoeve van bespreking in de 

Statencommissie FCBE van 8-11-2017 

 

Inleiding 

 

Naar aanleiding van de toezending van de Jaarstukken 2014 t/m 2016 van de WMD – NV Water-

leidingmaatschappij Drenthe en na de splitsing NV Waterbedrijf Drenthe en WMD Drinkwater BV – 

aan uw Staten is er enige onduidelijkheid gerezen over de agendering van deze jaarstukken met de 

begeleidende brief. De jaarstukken van de WMD zijn u in juni van dit jaar toegezonden en nader 

toegelicht in de brief van GS van 19 juli jongstleden. In aanvulling op deze brief (geagendeerd voor 

Statencommissie FCBE van 8 november 2017) sturen wij u deze aanvullende notitie.  

Conform het Protocol verbonden partijen gaan wij in deze notitie nader in op een koppeling met de 

eigen provinciale doelen.  

Daarnaast geven wij aanvullende informatie over de actuele financiële situatie van de WMD en de 

implicaties daarvan.  

 

Koppeling resultaten aan de provinciale doelen en doelbereiking. 

 

Hoe zijn de resultaten van de gestuurde jaarstukken te koppelen aan de provinciale doelen. 

Wat hebben ze daaraan bijgedragen? 

 

Voor een koppeling van de resultaten van de gestuurde jaarstukken aan de provinciale doelen kijken 

we allereerst naar de doelen in de provinciale Begroting 2017. Daarin vinden we de WMD bij de 

doelstelling Deelnemingen, met als resultaat in 2017: Invulling geven aan onze rol als goed 

aandeelhouder. Wij interpreteren een rol als goed aandeelhouder als het zo goed mogelijk faciliteren 

van de WMD – binnen de bevoegdheden van de aandeelhouder – bij het bereiken van de doelen van 

de vennootschap(pen).  

 

Deze doelen zijn te vinden in de paragraaf Verbonden Partijen in de begroting en (samengevat) de 

volgende: 

 Doelstelling NV Waterleidingmaatschappij Drenthe 

Zorg voor en de instandhouding van (drink)watervoorziening in het verzorgingsgebied. 

 

 Doelstelling NV Waterbedrijf Drenthe 

De vennootschap heeft als doel de zorg voor en de instandhouding van de 

(drink)watervoorziening alsmede de productie, zuivering, verkoop en distributie van niet-

drinkwater (….) benevens het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste 

zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. 

 

 Doelstelling WMD Drinkwater BV 

De vennootschap heeft als doel de zorg voor en de instandhouding van de 

drinkwatervoorziening in haar verzorgingsgebied in de zin van en overeenkomstig het 

bepaalde in de Drinkwaterwet en rekening houdend met het maatschappelijk belang van de 

drinkwatervoorziening, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband 

houdt of daartoe in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn. (….)  
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In de brief van 19 juli 2017 is aangegeven, dat voor de jaren 2014 tot en met 2016 geldt, dat er geen 

sprake is geweest van (extra) risico’s voor de drinkwatervoorziening, niet voor de tarieven en ook niet 

voor de leveringszekerheid. De drinkwatertarieven zijn onderworpen aan regulering vanuit de 

rijksoverheid. Destijds is al aangegeven, dat de nog enigszins lage solvabiliteit van de WMD gevolgen 

heeft voor het investeringsprogramma van de WMD. De realisatie van dit programma is op onderdelen 

getemporiseerd. Op basis van de medio 2017 beschikbare informatie is voor de vervanging van de 

astbestcementleidingen aangenomen dat de vervanging niet in 10 jaar maar in 11 jaar uitgevoerd 

wordt. Vanuit de WMD is aangegeven, dat dit geen verhoogd risico oplevert voor de 

leveringszekerheid van drinkwater door de WMD. Op basis van meer recente gegevens van de WMD 

komen wij verderop in deze notitie terug op de actuele situatie van de WMD. 

Op basis van de Jaarstukken van de WMD over de jaren 2014 t/m 2016 kan geconcludeerd worden, 

dat de kernactiviteit van de WMD – het verzorgen van drinkwater van een goede kwaliteit, tegen een 

aanvaardbaar tarief en met een voldoende leveringszekerheid, niet in het geding is geweest en dat 

daarmee gesteld kan worden dat de WMD haar doelen bereikt en dat daarmee ook de provinciale 

doelstelling bereikt is, waar het de rol als aandeelhouder die toeziet op de drinkwatervoorziening 

betreft.  

 

Vraag Statenlid Van Dalen 

 

Tijdens de Statenvergadering van 27 september gaf de heer Van Dalen aan dat hij graag een 

verheldering zou willen van de in het Jaarverslag 2016 van WMD Drinkwater B.V. genoemde 

uitdagingen waarmee financiële middelen zijn gemoeid. In dat jaarverslag worden als voorbeelden 

genoemd datagestuurd werken, veiligheid en een mogelijke fusie met een ander bedrijf. 

Duidelijk is, dat de WMD voor flinke opgaven staat en dat de financiële middelen daarvoor beperkt 

zijn. Het wordt laveren tussen een noodzakelijke verhoging van de solvabiliteit, een noodzaak tot 

investeren en steeds strakkere normering van tarieven. Dit levert voor de WMD een lastige situatie op, 

want voor de investeringen zijn middelen noodzakelijk, waarbij zowel verdienen – door de stringente 

regulering van de tarieven – als lenen – door de strenge solvabiliteitseisen van de banken – moeilijk 

zijn. De WMD beraadt zich op aanvullende financiële maatregelen.  

Een fusie van de WMD met een ander waterbedrijf is niet aan de orde. Uitkomst van het rapport van 

de commissie De Boer “Helder water, helder bestuur” is geweest, dat de commissie De Boer 

aanbeveelt, 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. Vanuit de WMD wordt inderdaad ingezet op een nauwe samenwerking met het 

Waterbedrijf Groningen, zowel op het vlak van de bedrijfsvoering als levering van (drink)water. Deze 

inzet is overigens wederzijds.. 

  

Financieel plan 2018 van de NV Waterbedrijf Drenthe 

 

De meest recente informatie omtrent de verwachte resultaten op het gebied van de doelstellingen van 

de WMD-vennootschappen is te vinden in het onlangs verschenen Financieel Plan 2018 van de NV 

Waterbedrijf Drenthe. Dit plan wordt besproken in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van 

13 november aanstaande. In het plan wordt een toelichting gegeven op de tarieven en investeringen 

voor de komende jaren. 

Uit het Financieel Plan 2018 komt een aangepast financieel beeld naar voren, dat er vooral op 

neerkomt, dat de investeringsruimte van de WMD kleiner is dan tot voor kort verwacht. Dit heeft te 

maken met een aantal zaken: 

 Strengere normering van de tarieven door de rijksoverheid via de ACM 

 Oplegging van een verlaging van de tarieven voor 2018 op basis van toepassing van deze 

normen over 2016 
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 De solvabiliteitseisen die de banken opleggen. 

 

Voor de normering van de tarieven door de rijksoverheid geldt, dat het tariefbeleid van de WMD aan 

zeer strakke banden wordt gelegd. De hier van toepassing zijnde norm is de WACC (de gemiddelde 

procentuele vergoeding voor eigen en vreemd vermogen verschaffers) die door de Inspectie 

Leefomgeving en Transport wordt gehanteerd. In het Financieel Plan 2018 is te lezen, dat deze 

WACC de laatste jaren steeds verder wordt verlaagd, van nog 4,8% in 2014 tot nog maar 3,4% in 

2018. Er staat dus een rem op het mogelijke rendement van de WMD en dit is een van de factoren 

voor een lagere investeringsruimte. Dit is overigens een ontwikkeling die alle waterbedrijven zal 

treffen, maar de WMD loopt hier vanuit de financiële situatie en de ambitie op het vlak van de 

voorgenomen investeringen nu wel extra hard tegenaan. 

De strakkere wettelijke normering van de tarieven leidt er vervolgens ook nog eens toe, dat de 

gewenste stabilisering van de tarieven over de periode tot en met 2020 niet gehaald kan worden. Het 

Financieel Plan 2017 ging hier nog van uit. De strikte hantering van de WACC maakt het noodzakelijk 

om een overschrijding van 0,7 miljoen euro in 2016 binnen twee jaar, dus in 2018, naar de klanten 

terug te sluizen. Dit leidt tot een opgelegde verlaging van de tarieven voor 2018. In de jaren 2019 – 

2021 wordt vervolgens weer uitgegaan van een jaarlijkse tariefstijging van 2,5% per jaar.  

Door de solvabiliteitseisen van de banken wordt een extra rem gezet op de investeringsmogelijkheden 

van de WMD. Deze is vooral merkbaar in het tempo waarin de leidingen van asbestcement en gietijzer 

kunnen worden vervangen. Was aanvankelijk nog uitgegaan van een temporisatie van de vervanging 

met ongeveer 1,5 jaar tot een totale doorlooptijd van 11 jaar, nu moet van een totale doorlooptijd van 

ongeveer 15 tot 20 jaar worden uitgegaan. In het Financieel Plan 2018 wordt aangegeven, dat het 

besluit om de jaarlijkse investering terug te brengen door de WMD als niet gewenst wordt beschouwd, 

maar als ondergrens voor het borgen van de leveringsbetrouwbaarheid door de specialisten van de 

WMD acceptabel geacht wordt.  

Door de WMD zijn nadere plannen aangekondigd waarin de consequenties gedetailleerd worden 

uitgewerkt. 

 

Wij zijn voornemens in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van de WMD van 13 november 

aanstaande in te stemmen met het Financieel Plan 2018 en met de daarin opgenomen 

tariefvoorstellen.  

Zodra de definitief vastgestelde versie van het Financieel Plan beschikbaar is, zullen wij dit ter 

informatie aan uw Staten toezenden.  

 

 

 

 


