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Interview
Joyce Nelissen
Kleur bekennen
Joyce Nelissen is sinds half september 2019 de nieuwe directeur-bestuurder
van WML. In haar eerste maanden werd ze onder meer geconfronteerd met
een langdurige innamestop van Maaswater.
Dat liet meteen zien dat de kwaliteit van de drinkwaterbronnen nog steeds
onder druk staat, terwijl op de langere termijn ook de kwantiteit in gevaar kan
komen. Zij vindt dat een drinkwaterbedrijf als WML in deze en andere vraagstukken een duidelijke maatschappelijke positie moet innemen. Niet alleen
de ontwikkelingen volgen, maar ook kleur bekennen en dan stelling nemen.
Een gesprek over de uitdagingen voor WML in de komende jaren.
Hoe is als nieuwe directeur je kennismaking met WML en de drinkwaterwereld verlopen?
‘Bij WML voel ik niet het politieke plafond dat ik in mijn vorige baan bij de provincie Limburg voelde. In de
provinciale wereld moet je vaak schipperen tussen de inhoud en het politieke primaat. Waarin het onmogelijke
wel eens mogelijk moest worden gemaakt, of omgekeerd. Hier staat de inhoud centraal.
Ik trof bij WML een bevlogen organisatie aan vol vriendelijke mensen, die met veel trots, passie en vakmanschap hun werk doen. De drinkwatersector vertegenwoordigt een boeiende wereld met veel dynamiek en
uitdagingen voor de toekomst. Een wereld waarin je je maatschappelijke betrokkenheid goed kwijt kunt.’
2019 was opnieuw een jaar met lange droge periodes en hitterecords. Kwam op enig moment de
drinkwatervoorziening in gevaar?
‘Nee, ook in 2019 is er geen acuut probleem geweest. Maar de onzekerheid over de toekomst neemt duidelijk
toe. We weten niet hoe de klimaatverandering precies uitpakt en wat dat betekent voor enerzijds de watervraag en anderzijds de kwantiteit van de drinkwaterbronnen. Als door neerslagtekorten zoals die van de
laatste jaren de grondwaterstanden blijven verlagen, krijgen komende generaties mogelijk te maken met
tekorten. Juist omdat er nog veel onzeker is, moeten we nu al, samen met de hele waterketen, nadenken

WML / Jaarverslag 2019

3

over alternatieven. De klimaatverandering dwingt ons na te denken over de toepassingen van drinkwater.
Kan het anders of minder, en hoe dan? Het hoort bij onze maatschappelijke positie om hier kritisch naar te kijken.’

Hoe staat het met de kwaliteit van de drinkwaterbronnen van WML?
‘De lage waterstand van de Maas in periodes van droogte blijft een probleem. Eventuele verontreinigingen
worden minder verdund. Daarnaast duiken er steeds vaker onbekende stoffen op. Eind oktober trof Rijkswaterstaat in de Maas bij Eijsden een te hoge concentratie prosulfocarb aan, een bestrijdingsmiddel in de landbouw.
Pas op 23 november was de concentratie voldoende gedaald en konden we weer Maaswater inlaten in ons
voorraadbekken De Lange Vlieter. Dat was twee dagen voordat we het bekken niet meer konden gebruiken
vanwege een te lage waterstand en hadden moeten overschakelen op winning uit diep grondwater. De bron
van de vervuiling bleek uiteindelijk te liggen bij een dumping van de stof in de Maas in Wallonië, waar minder
strenge normen gelden voor prosulfocarb in het water. We zijn daarover in gesprek gegaan met de verantwoordelijke Waalse instanties. Zeven miljoen mensen zijn voor hun drinkwater afhankelijk van de Maas,
waarvan drie miljoen in Nederland en vier miljoen in België. Er is dus sprake van een gezamenlijk belang om
de vervuiler op te sporen en te handhaven. Dat gezamenlijk belang zoeken wij graag op. Samenwerken over
de landsgrenzen is zeer de moeite waard, maar door onder meer de verschillen in normstelling wel lastiger.’

Er ontstond in 2019 ook commotie over de nieuwe lozingsvergunning voor Sitech, beheerder van het
afvalwater op het Chemelot-terrein. Sitech diende de aanvraag te laat in.
‘WML ziet uit naar een nieuwe vergunning en hoe sneller die er is, hoe beter. WML heeft een belang in deze
kwestie omdat het afvalwater van Sitech uiteindelijk in de Maas terechtkomt. Een goede ontwikkeling in deze
zaak is dat wij als publieke partijen niet meer tegenover elkaar staan. We proberen de zaak met respect voor
elkaars belangen te regelen. Het waterschap heeft de oude vergunning met een jaar verlengd tot 1 januari
2021. Wij worden door de verantwoordelijke partijen - Sitech, provincie, Chemelot en waterschap - betrokken
bij de voorbereiding van de nieuwe vergunning. Dat past in mijn visie op hoe partijen in de waterketen met
elkaar moeten samenwerken. We brengen onze expertise in, maar houden onze eigen rol en verantwoordelijkheid. En van daaruit zullen we straks ook de nieuwe vergunning beoordelen.’

En die visie op samenwerking is…?
’…dat we onze krachten in de waterketen kunnen bundelen en elkaar opzoeken in concrete gevallen, als een
gezamenlijke ontwikkeling, project, belang, innovatie of strategisch vraagstuk daarom vraagt. Sitech is een
goed voorbeeld. Chemelot wil de meest duurzame campus van Europa worden. WML denkt graag mee bij de
ontwikkeling van een circulaire watervoorziening op Chemelot, waarbij afvalwater wordt opgevangen en ter
plekke hergebruikt. Dan kunnen wij op Chemelot misschien minder drinkwater leveren, maar het is in ons
belang dat Sitech geen of minder afvalwater loost op het oppervlaktewater. Zo zie je dat veel waterzaken met
elkaar samenhangen. Dat onderstreept de noodzaak om op een breed vlak, met de partners in de waterketen,
de samenwerking te zoeken.’

Over breed gesproken: het speelveld waarin WML opereert, wordt inderdaad steeds breder. Steeds
meer partijen en belangen doen een beroep op de ruimte, zowel boven- als ondergronds. Intussen
vraagt de energietransitie om veranderingen in de bedrijfsvoering en wordt de klant steeds mondiger.
Wat vraagt dat van WML?
‘We realiseren ons dat we mee moeten bewegen met een wereld die verandert. We weten dat we slim
moeten opereren in en met de omgeving. We zijn meer gaan investeren in strategisch omgevingsmanagement.

WML / Jaarverslag 2019

4

Op die manier kunnen we, als gesprekspartner en adviseur, op meer plaatsen onze taak en verantwoordelijkheid
pakken: opkomen voor het drinkwaterbelang.
We zijn daarnaast in 2019 doorgegaan met het verduurzamen van onze bedrijfsvoering. Begin maart 2020 is het
contract getekend voor de plaatsing van twee eigen windmolens. Bovenal dagen de ontwikkelingen in onze omgeving en de grote opgaven voor de toekomst WML uit om een duidelijke maatschappelijke positie in te nemen.’

Waarom? Zitten de klanten van WML daarop te wachten? Zij betalen alleen voor drinkwater.
‘Steeds meer mensen hebben in de gaten dat goed en voldoende drinkwater niet volkomen vanzelfsprekend is.
Klanten en belangenverenigingen in de maatschappij verwachten ook van een drinkwaterbedrijf dat die daarin
kleur bekent en zichtbaar is. We willen in 2020, intern en met onze publieke belanghouders, bekijken hoe we dat
kunnen vormgeven, waar we onze prioriteiten moeten leggen. Functionaliteit staat daarbij voorop, want WML is en
blijft in de eerste plaats natuurlijk een betrouwbare leverancier van hoogwaardig drinkwater. Die kerntaak blijft
voorop staan.’
Hoe verliep 2019 financieel voor WML?
‘We hebben een positief resultaat geboekt van afgerond € 5,9 miljoen, vooral door de hogere afzet van drinkwater
in de heetste en droogste periodes van het jaar. We zien in de afgelopen twee jaar duidelijk het effect van klimaatverandering op de drinkwaterbedrijven. Het weer is extremer en onvoorspelbaarder geworden en heeft in toenemende mate invloed gekregen op de drinkwatervraag en uiteindelijk op onze financiële resultaten.
‘WML heeft voor haar taak relatief veel technische voorzieningen nodig, zoals tal van winningen, zuiverings-installaties
en een zeer uitgebreid leidingnet. Voor een groot deel van deze fysieke assets zijn leningen aangetrokken. In de
komende jaren verwachten we nog meer te moeten investeren in deze assets. Ook hiervoor zullen we weer een
deel van het benodigde geld moeten lenen en stijgt hierdoor de omvang van onze leningen. De recente verandering
in het beleid van de Bank Nederlandse Gemeenten om geen leningen meer te verstrekken aan niet-geborgde
organisaties, zoals drinkwaterbedrijven, betekent dat we meer dan gebruikelijk een beroep moeten gaan doen
op andere financiers. WML is een prima solvabele organisatie, maar deze ontwikkeling vraagt de komende tijd
van ons wel extra aandacht en naar verwachting dus ook bijstellingen in ons financieel beleid. Kunnen we onze
omvangrijke en met de saneringsaanpak stijgende investeringsagenda handhaven? Ook het drinkwatertarief komt
aan de orde. Dat is in 2020 maar licht gestegen, lager dan de inflatie. Kan dat zo blijven in de komende jaren?
Deze mogelijke herijking van onze financiële positie is een uitdaging voor de komende jaren. We willen WML
financieel gezond houden en het drinkwatertarief acceptabel en stabiel. Daarom heb ik tijdens de aandeelhoudersvergadering van eind november hier al bij stilgestaan en een waarschuwing geuit.’

Welke ontwikkeling heb je tot slot voor ogen voor de organisatie van WML zelf?
‘De eigen bedrijfsvoering is sterk en goed in control. Doordat we veel werken met vastomlijnde processen is WML
een robuust bedrijf en dat is voor een drinkwaterbedrijf een prima basis. Tegelijkertijd, ik zei dat al, realiseren we
ons dat we mee moeten bewegen met een wereld die verandert. Dat vraagt om flexibiliteit, om een breed scala
aan vaardigheden en werkwijzen. Met onze medewerkers gaan we bekijken hoe we hier een goed evenwicht in
kunnen bereiken: wel robuust blijven, maar meer ruimte laten. Dat vraagt om een goede wisselwerking tussen
verantwoordelijkheid geven en eigen verantwoordelijkheid nemen. Als we extern kleur willen bekennen, moeten
we daar intern ook de ruimte voor geven. Afgestemd op wat medewerkers zelf kunnen en willen.’
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Ons werk
in 2019
> Droogte en hitte
> Waterspits (leerzame test in Weert)
> Maaswater in het nieuws
> € 1,8 miljoen voor schoner grondwater
> Waterkrachtturbine IJzeren Kuilen
> Klanttevredenheid
> OGN 2021
> Minder kalkafzetting in Midden-Limburg
> Windenergie - voortgang
> Comenius Award voor educatie
> Mammoetklus voor drinkwater Venray en Horst aan de Maas
> Traineeprogramma RichtingZuid
> Tarieven 2019/2020
> Certificering assetmanagement
> Watertaps: nu ook op NS-stations
> Lood in het nieuws
> Het beste in Limburg naar boven gehaald
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Droogte en hitte 2019
Opnieuw beleefde Limburg een droge zomer, met nieuwe hitterecords. WML verkocht minder drinkwater
dan in 2018, maar meer dan in eerdere jaren. Tot problemen in de drinkwaterlevering leidde dat niet. Wel
riep WML klanten op om het watergebruik meer te spreiden over de dag. En wederom stemde WML de
communicatie in de droogteperiode af met waterschap, provincie en veiligheidsdiensten. Intussen heeft
WML de eigen werkinstructies voor de drinkwaterproductie aangescherpt voor de periodes met hoger
verbruik. Hierin worden onder andere de minimale niveaus van de reservoirs bijgesteld en de spoeltijden
van filters verkort.
Na twee droge zomers buigt de gehele waterketen in Nederland zich over de waterkwantiteit: wat doet
de klimaatverandering met het watergebruik en onze voorraden? Welke mogelijkheden zijn er voor waterbesparing en brengt dat ook risico’s met zich mee?
> Verdiepingsartikel over ‘drinkwaterbronnen onder druk’
> Droogte, hitte en waterbesparen

Waterspits-leerzame test in Weert
Op erg warme en droge dagen schiet het watergebruik omhoog, vooral tussen 18.00 en 22.00 uur:
de waterspits. Dat kan overlast veroorzaken, zoals een lagere druk of tijdelijk bruin water. Tijdens de eerste
hittegolf van 2019 onderzocht WML in Weert of een publiekscampagne kan helpen om de waterspits te
temperen. De aanpak was multimediaal: filmpjes op sociale media, een thuisbezorgde folder, radiospotjes
en aandacht in de huis-aan-huisbladen.
Het bereik van de campagne en de waardering ervoor bleken na afloop groot. Een meerderheid van de
Weertenaren die de campagne kenden, gaf aan dat zij hun watergebruik hadden aangepast.
In de ‘harde’ gebruikscijfers kwam dat minder duidelijk naar voren. Er leek sprake van een verminderde
waterspits in vergelijking met gebieden waar geen campagne was gevoerd, maar de vergelijkbaarheid
van de cijfers was beperkt. De uitgevoerde onderzoeken bieden wel veel informatie over wat wel en niet
werkt in zo’n campagne.
> Informatiepagina huis-aan-huisblad

Maaswater in het nieuws
Voor miljoenen mensen in Nederland en België is de Maas de bron voor het drinkwater. In 2019 haalde de
rivier nadrukkelijk het nieuws. In september verscheen het jaarrapport van RIWA-Maas, waarin drinkwaterbedrijven uit Nederland en België samenwerken. Belangrijkste conclusie: de recente droge perioden laten
goed zien hoe kwetsbaar de Maas is. Bij een groeiend aantal gebruikers van het Maaswater, is zowel de
kwantiteit als de kwaliteit reden tot zorg voor de drinkwaterbedrijven die ervan afhankelijk zijn.
Later dat najaar bleek die zorg terecht: WML kon ruim drie weken geen Maaswater innemen vanwege een
te sterke verontreiniging van de Maas met het bestrijdingsmiddel prosulfocarb. Dankzij het controle- en
alarmeringssysteem werd de inname tijdig gestaakt. De productie en kwaliteit van het drinkwater bleven
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daardoor gegarandeerd. Tegelijk liet de verontreiniging zien dat een goede bronbescherming essentieel is.
Een emissieloze landbouw, waarbij geen bestrijdingsmiddelen meer in het water terechtkomen, en meer
transparantie over wat industrieën lozen op het oppervlaktewater, helpen daar enorm bij.
> Jaarrapport Riwa Maas
> Nieuwsartikel NOS

€ 1,8 miljoen voor schoner grondwater
In 2019 startte de samenwerking tussen de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), de provincie en WML
om de komende vier jaar de nitraatuitspoeling naar het grondwater terug te dringen. Het rijk (ministerie
van LNV), de provincie Limburg en WML stelden ze daarvoor een bedrag van € 1,8 miljoen beschikbaar.
Kern van de activiteiten is wat WML zelf al ruim 20 jaar succesvol doet in het project Duurzaam Schoon
Grondwater (DSG) in Zuid-Limburg: zorgen voor advies op maat aan boeren hoe zij kunnen bijdragen aan
een vermindering van nitraatuitspoeling.
Die aanpak wordt komende jaren ook ingezet in grondwaterbeschermingsgebieden in de rest van de
provincie. Het project maakt deel uit van de landelijke aanpak om de kwaliteit van het grondwater te
verbeteren. Het ministerie van LNV heeft bepaald dat er daarbij meer focus moet komen op kwetsbare
grondwaterbeschermingsgebieden. Afgelopen jaren was WML de ‘trekker’ van DSG, komende jaren
neemt de LLTB die rol over.
> Duurzaam Schoon Grondwater van LLTB

Waterkrachtturbine IJzeren Kuilen
Het Limburgse Heuvelland stelt on-Nederlandse eisen aan de drinkwatervoorziening. Heuvelop wordt de
druk ‘aangejaagd’, terwijl huizen in de dalen uitgerust zijn met robuuste reduceerventielen. Vanwege de
drukverschillen liggen er relatief veel stalen leidingen.
Een deel van de energie die nodig is voor het verpompen van water over de heuvels, wint WML terug.
In oktober 2019 nam WML de waterkrachtturbine in gebruik in de transportleiding tussen de drinkwaterwinning en -zuivering aan de rand van Maastricht. De opgewekte stroom wordt ter plekke op de productielocatie gebruikt. Dat zorgt voor minder energiekosten en CO2-uitstoot. Een paar jaar geleden plaatste
WML eenzelfde turbine in een transportleiding bij pompstation Plasmolen.

Technische informatie
Verwacht aantal draaiuren

6.000 uur/jaar

Verwachte energieopbrengst

174.000 kWh/jaar

Verwachte CO2-reductie

98 ton/jaar

Verwachte terugverdientijd

12 jaar

Verwachte levensduur

20 - 25 jaar

Investering

€116.000
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Klanttevredenheid
De klanten gaven de dienstverlening van WML in 2019 een 7,9: een lichte stijging ten opzichte van de
7,7 uit 2018. Naast de overall tevredenheid laat WML elk jaar onderzoek doen naar de tevredenheid over
verschillende ‘klantprocessen’, zoals de dienstverlening bij storingen, onderhoud en meterverwisseling, en
de (administratieve) afhandeling van bijvoorbeeld verhuizingen en klachten. Die deelonderzoeken geven
meer inzicht in waar WML zich nog kan verbeteren.
Op basis van de rapportcijfers zet WML zich komende jaren extra in om de klachtafhandeling (5,6) en de
dienstverlening rond de aanleg en vervanging van leidingen (6,7) te verbeteren. Ten opzichte van 2018,
vonden de klanten de betalingsprocedure (+0,5) en de dienstverlening bij storingen (+0,4) in 2019
significant verbeterd.

OGN 2021
Al jaren hebben de netbeheerders Enexis en WML met de Limburgse gemeenten een gemeenschappelijke
overeenkomst voor de uitvoering van gemeentelijke werkzaamheden in de ondergrond. Denk bijvoorbeeld
aan de aanleg van een rotonde door een gemeente waarvoor gas- en waterleidingen verlegd moeten
worden. De overeenkomst is onder meer gericht op samenwerking bij werkzaamheden en de planning
daarvan en regelt daarnaast de verdeling van kosten voor die werkzaamheden. Door te werken met een
vaste verdeelsleutel is het niet nodig om voor elke activiteit apart te onderhandelen. Dat voorkomt bureaucratie en kostbare administratieve procedures.
Die afspraken staan in de OGN: de Overeenkomst tussen de Gemeenten en Nutsbedrijven in de provincie
Limburg. De oude OGN uit 2011 wordt nu vervangen door een nieuwe versie die vanaf 2021 ingaat. Driekwart van de Limburgse gemeenten heeft inmiddels bevestigd deel te nemen aan de nieuwe OGN 2021.
WML streeft naar een provinciebreed gedragen regeling met alle gemeenten. Limburg blijft daarmee
landelijk vooroplopen in eenduidige afspraken tussen gemeenten en netbeheerders. Uiteindelijk zijn die
gunstig voor de bewoners: het delen van de kosten prikkelt tot kostenbewust handelen van iedere partij,
waardoor (maatschappelijke) kosten laag kunnen blijven.
> Overeenkomst Gemeenten en Nutsbedrijven in de provincie Limburg

Minder kalkafzetting in Midden-Limburg
In 2019 deed WML in pompstation Pey-Echt een proef met ‘ontbufferen’: een techniek om het gehalte waterstofcarbonaat in het drinkwater te verlagen. Hierdoor wordt niet de hardheid (het calciumgehalte) maar wel
de kalkafzettendheid verlaagd. Niet de hardheid, maar juist die kalkafzettendheid van het water is bij de
klanten het meest merkbaar op kranen en in bijvoorbeeld waterkokers en wasmachines.
Op plekken met een relatief grote kalkafzettendheid, maar een beperkte waterhardheid, is een complete
- dure en milieubelastende - onthardingsfabriek niet nodig als je er alléén het waterstofcarbonaat uit haalt.
De proef op die som werd in Pey met succes genomen. Daar komt derhalve een ontbufferingsinstallatie.
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Vergelijkbare proeven moeten uitwijzen of deze techniek ook resultaat heeft voor het drinkwater uit Hoogveld (Sittard-Geleen) en Beegden.
> Artikel uit vakblad H2O over ontbufferen

Windenergie - voortgang
Samen met een lokale energiecoöperatie werkt WML aan de bouw van vier windturbines in Ospeldijk
(Nederweert). Twee daarvan zijn van WML en gaan een flink deel van de energie leveren die nodig is voor
de Limburgse drinkwatervoorziening. In 2019 boekte het project goede vooruitgang: de omgevingsvergunning voor Windpark Ospeldijk werd onherroepelijk en de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie
werd toegekend. De aandeelhouders van WML stemden bovendien in met de oprichting van WML Wind BV.
Naar verwachting zijn de turbines in de loop van 2021 klaar voor gebruik. Als die eenmaal draaien, zijn ze
- volgens de laatste inzichten - goed voor ongeveer 60% van de totale elektriciteitsbehoefte voor de productie
en distributie van drinkwater in heel Limburg.

Comenius Award voor educatie
Ook in 2019 ontving WML weer zo’n 4.000 basisschoolleerlingen in haar waterproductiebedrijf in Beegden.
Zij leren er op een eigentijdse manier over hun drinkwater. Naast de waardering van de kinderen kreeg
WML hiervoor in 2019 ook een professionele waardering. Het educatieprogramma WaterMakers van
Limburg kreeg eind juni in Berlijn de prestigieuze Comenius Award (Siegel), dé Europese vakprijs voor
digitaal educatiemateriaal.
Het programma dankte de prijs, aldus de jury, aan een “goed doordacht totaalpakket, met vernieuwende
technieken zoals Augmented Reality”.
> Educatiewebsite www.watermakerslimburg.nl

Mammoetklus voor drinkwater Venray
en Horst aan de Maas
Een groot deel van het drinkwater voor Venray en Horst aan de Maas levert WML vanuit Breehei. Om dat
ook komende decennia te kunnen blijven doen, is een vernieuwing van de productielocatie nodig.
De werkzaamheden startten in 2016 en lopen nog tot 2022. De winning, zuivering en levering van drinkwater gaan intussen gewoon door. Een tussentijdse mijlpaal was de plaatsing van de filterketels voor het
nieuwe zuiveringsgebouw half juli 2019.
De bouw van het zuiveringsgebouw is innovatief: waar de ‘oude’ zuiveringsinstallaties log en vaak letterlijk
in beton zijn gegoten, wordt die in Breehei opgeknipt in modules. Zo kunnen ter plaatse relatief eenvoudig
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de verschillende zuiveringsstappen worden aangepast. Bovendien zijn onderdelen van de zuivering te
verplaatsen naar andere locaties waar op dat moment méér capaciteit nodig is. WML wil komende jaren
ook op andere plekken volgens dit modulair zuiveringsconcept gaan werken.

Traineeprogramma RichtingZuid
Sinds september 2019 is WML partner in het traineeprogramma RichtingZuid. Daarin krijgen jonge HBO-/
WO-ers de kans om een twee jaar durend traineeprogramma te doorlopen bij verschillende publieke en
semipublieke organisaties in Limburg. Elke trainee doorloopt drie trajecten van acht maanden bij aangesloten
partners van RichtingZuid en volgt daarnaast een intensief leer- en ontwikkeltraject.
Naast het bieden van prima ervarings- en ontwikkelmogelijkheden aan jongeren is RichtingZuid voor WML
een goede manier om samen met collega-organisaties interesse te wekken voor het werken bij maatschappelijke organisaties en bedrijven in Limburg.
De eerste trainee bij WML maakte voor RichtingZuid een blog over haar ervaringen met omgevingsmanagement.

Tarieven 2019-2020
Een gemiddeld huishouden (met een watergebruik van 105 m3 per jaar) betaalde in 2019 voor een heel
jaar drinkwater van WML € 203,68. In 2020 stijgt dat met 1,23% naar € 206,17. De aandeelhouders van
WML, de 31 Limburgse gemeenten en de Provincie Limburg, stellen elk jaar in november de tarieven voor
het volgende jaar vast.
Afgelopen jaren wist WML de tarieven stabiel te houden, met geringe fluctuaties. Inclusief belastingen
daalde afgelopen vijf jaar de gemiddelde jaarfactuur met circa 4 euro.
> Tarievenregeling WML
> Tarievenadvertentie 2019
> Tarievenadvertentie 2020

Certificering assetmanagement
WML heeft afgelopen jaren nadrukkelijk het assetmanagement naar een hoger niveau getild om de balans
tussen prestaties, kosten en risico’s van haar bedrijfsmiddelen te optimaliseren. Daarvoor is een nieuw
assetmanagementsysteem ingevoerd.
Met resultaat: begin 2019 volgde de officiële certificering. De NEN-ISO55001-certificering zorgt voor een
goede balans tussen de risico’s, kosten en kwaliteit van assets én helpt invulling te geven aan onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid door het duurzaam beheer van gebouwen, infrastructuur, procesinstallaties en andere kostbare bedrijfsmiddelen. De certificering geldt niet als een eindpunt, maar juist
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als beginpunt voor een verdere, permanente doorontwikkeling van assetmanagement. WML is het derde
Nederlandse drinkwaterbedrijf dat deze certificering in de wacht sleept.
> Filmpje Asset Management

Watertaps: nu ook op NS-stations
De opmars van de WML-Watertap gaat door. Op steeds meer plekken in de openbare ruimte kunnen mensen
een eigen flesje of bidon vullen met gratis drinkwater. Een besluit van de Nederlandse Spoorwegen (NS) gaf
een extra oppepper aan deze opmars. In 2019 plaatste WML bij 21 Limburgse NS-stations een nieuw tappunt.
Inmiddels staan er in heel Limburg in totaal 108 WML-Watertaps.
> Overzichtskaart met watertaps in Limburg

Lood in het nieuws
In november 2019 vroeg de Nederlandse Gezondheidsraad aandacht voor de mogelijke aanwezigheid
van loden binnenleidingen in oudere huizen. Gezien de risico’s voor de gezondheid moet volgens de raad
meer gedaan worden om de leidingen te verwijderen. Naar schatting gaat het om zo’n 3% van de huizen
in Nederland.
WML vindt het goed dat er aandacht is voor het effect van loden leidingen op de kwaliteit van kraanwater
binnenshuis. Met de andere drinkwaterbedrijven pleiten wij daarom voor de sanering van de resterende
loden binnen-installaties. WML heeft zelf tussen 1995 en begin deze eeuw de loden leidingen verwijderd uit
distributienet. Wanneer bij werkzaamheden onverhoopt toch nog een stukje loden leiding wordt aangetroffen,
vervangen wij die door leidingen van een ander materiaal.
De publiciteit draagt er hopelijk aan bij dat ook de laatste meters leiding tot aan de kraan loodvrij worden.
Drinkwaterbedrijven doen hun best om kraanwater van uitstekende kwaliteit te leveren en houden die
kwaliteit via een uitgebreid monitoringsprogramma continu in de gaten. Als WML-medewerkers tijdens die
controles of anderen werkzaamheden bij klanten loden leidingen achter de watermeter aantreffen, dan
attenderen zij de eigenaar daarop.
> Loden leidingen in huis? Laat ze vervangen!

Het beste in Limburg naar boven gehaald
Afgelopen jaren voerde WML campagne om het drinken van kraanwater, als gezonde en duurzame dorstlesser, te stimuleren: ‘Hoe drink jij jouw Limburgs water?’ Vanaf eind 2019 wil WML met haar campagneactiviteiten de Limburgers daarnaast veel meer bewust maken van de herkomst van de bronnen van hun
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drinkwater. Die bronnen zijn altijd in de buurt: Limburg leeft bovenop het drinkwater van morgen en overmorgen. En dat betekent dat iedereen kan bijdragen aan het beschermen van de drinkwaterbronnen.
Onder de noemer ‘Het beste in Limburg naar boven gehaald’ achterhalen Limburgers waar de bronnen
van hun drinkwater zijn, krijgen ze de kans om te genieten van de vaak prachtige omgeving van die bronnen
én van het drinkwater, en komen ze te weten hoe ze kunnen helpen om die bronnen te beschermen.
De nieuwe website www.limburgsdrinkwater.nl is de online landingsplek voor de campagne.
> Website over herkomst Limburgs drinkwater per gemeente en over de bronnen van het drinkwater
> Wandel- en fietsroutes bij drinkwaterbronnen
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Omgevingsmanagement:
WML als partner, adviseur, lobbyist
en (soms) actievoerder

Met de toenemende bedreigingen voor zowel de kwantiteit als kwaliteit van de
drinkwaterbronnen, de naderende invoering van de Omgevingswet en de groeiende druk op de ondergrond is het belang van omgevingsmanagement bij WML de
afgelopen jaren steeds groter geworden. Een team bestaande uit een strategisch
omgevingsmanager en vier adviseurs Zekerstelling Grondstof en Winning is er
continu mee bezig. WML manifesteert zich naar de omgeving als maatschappelijke
partner. Niet wijzen met het vingertje, maar meehelpen en adviseren bij het borgen
van het drinkwaterbelang. Maar hoe ver kun je daarin gaan? Hoe ga je om met
een majeure wetswijziging die veel bedreigingen met zich meebrengt, maar ook
kansen biedt? En moet je er soms niet gewoon met gestrekt been in gaan?
> De Omgevingswet in het kort
> Overzicht van het omgevingsmanagement bij WML

Plek geven aan het drinkwaterbelang
Afhankelijk van onder meer de voortgang van de coronacrisis wordt binnen afzienbare tijd de Omgevingswet
ingevoerd. Mirjam van Roode, adviseur strategisch omgevingsmanagement bij WML, heeft er haar handen vol
aan. Sinds haar aanstelling in december 2017 is ze bezig met bedenken en adviseren hoe het drinkwaterbedrijf
zich moet opstellen in het voorbereidings- en straks uitvoeringstraject van de Omgevingswet. ‘Bij elk initiatief in
de leefomgeving moet straks een belangenafweging worden gemaakt en als handvat daarvoor schrijven overheden een visie. Het Rijk lijkt in de Nationale Omgevingsvisie geen keuzes te maken; alle belangen zijn belangrijk. Ook de provincies worstelen hiermee in hun provinciale Omgevingsvisies. Dus moet de belangenafweging in
de praktijk komen van de gemeenten. Drinkwater is dan één belang te midden van vele andere belangen. Een
belang dat bovendien zo vanzelfsprekend en onzichtbaar is dat het al snel wordt vergeten. Gemeenten schrijven
nu hun omgevingsvisies en die zijn sterk gericht op klimaat, energietransitie en gezondheid. Wij moeten er voor
zorgen dat ook het drinkwaterbelang een plek krijgt.’
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WML als adviseur en partner
Om dit voor elkaar te krijgen, gaan twee van de vier adviseurs Zekerstelling Grondstof en Winning bij WML,
Marie-Louise Geurts en Roger Hoofs, regelmatig bij de 31 gemeenten in Limburg op gesprek. ‘We doen dat samen
met het waterschap’, vertellen zij. ‘Als handreiking naar de gemeenten gebruiken we de Bouwstenen voor Water en
Klimaat. Die hebben we eind 2018 opgesteld met het waterschap, de provincie en de water-ambtenaren van
gemeenten in Noord- en Midden-Limburg. Gemeenten vinden het prettig dat het waterschap en WML samen aan
tafel komen en zich daarbij als partner en adviseur opstellen. Ze hebben al zo veel op hun bordje. En in een kleine
gemeente heeft een ambtenaar misschien een halve werkweek beschikbaar om zich bezig te houden met
duurzaamheid, klimaatverandering én water. Goed als wij dan kunnen helpen met het borgen van het drinkwaterbelang.’

Positie verwerven in netwerken
Maar hoe ver moeten we hierin gaan, vraagt Van Roode zich af. ‘Wij kunnen ons overal tegenaan bemoeien, maar
dan moeten we meer mensen inzetten. We moeten steeds nadenken over hoe we zo efficiënt en effectief mogelijk
ons omgevingsmanagement inzetten. Waar moeten we op welke momenten bij zijn? Uiteindelijk komt het er op
neer een plek te verwerven in de relevante netwerken. WML heeft nu een stevige positie in het Limburgse waternetwerk, met het waterschap, de Provincie en gemeentelijke waterambtenaren. De Omgevingsvisies worden echter
geschreven door ambtenaren ruimtelijke ordening, en de omgevingsvergunningen worden straks verleend door
vergunningverleners. Wij moeten het drinkwaterbelang ook bij hen op het netvlies krijgen.’

Aan de noodrem trekken
Alhoewel WML zich in eerste instantie altijd als adviseur en partner opstelt, moet het drinkwaterbedrijf soms het
gestrekte been hanteren en dwars voor initiatieven gaan liggen. Neem de al door een gemeente vergunde bouw
van een kantoor, waarvan de fundamenten dwars door een beschermende kleilaag heen zouden gaan. ‘Wij
kwamen daar toevallig achter toen we bij de gemeente op bezoek waren om het drinkwaterbelang te promoten’,
vertelt Hoofs. ‘De ambtenaar vroeg zich in het gesprek hardop af of de gemeente daar wel rekening mee had
gehouden bij het verstrekken van de bouwvergunning. Nee dus, maar er was ook het belang van de werkgelegenheid. Wij hebben toen druk uitgeoefend, waarna de initiatiefnemer met een nieuw plan is gekomen met een minder
diepe fundering. Soms moet je dus gewoon aan de noodrem trekken en puur voor je eigen belang opkomen.’
‘Dat moeten we wel doseren’, voegt Van Roode toe. ‘We willen voorkomen dat er een sfeer ontstaat van: daar heb
je WML weer! Soms kiezen we er daarom in concrete kwesties voor ons aan te sluiten bij anderen die een andere
kaart spelen, bijvoorbeeld natuurbehoud, als dat tegelijkertijd het drinkwaterbelang dient.’

Pionieren en (onder)zoeken
Omgevingsmanagement betekent omgaan met onzekerheden, zaken blijven uitzoeken en pionieren. ‘Zeker de
energietransitie brengt ontwikkelingen met zich mee waarvan we de effecten nog niet weten’, aldus Van Roode.
‘Er wordt gedacht over geothermie en de systemen voor warmte-koudeopslag schieten als paddenstoelen uit de
grond. Van veel initiatieven is onvoldoende duidelijk of die bedreigingen opleveren voor het grondwater en zo ja,
welke. Bij dit soort zaken voeren we steeds vaker afstemmingsoverleg met andere drinkwaterbedrijven en ondersteunen we onze belangenvereniging Vewin met bijvoorbeeld onderzoeken en praktijkvoorbeelden. We zijn
allemaal aan het pionieren op dit gebied en kunnen elkaar goed helpen.’
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Waar de effecten van ontwikkelingen op drinkwaterbronnen nog niet bekend zijn, is het standpunt van WML: niet
toelaten in waterwingebieden, liever ook niet in grondwaterbeschermingsgebieden. Dat geldt bijvoorbeeld ook
voor zonneweides. ‘We weten nog onvoldoende over de uitloging van zonnepanelen, zeker als ze op de bodem
staan of in het water liggen’, zegt Geurts. ‘Wat zijn op termijn de risico’s van haarscheurtjes in de panelen, wat
gebeurt er als ze breken en wie ruimt ze op na afloop van de levensduur? We doen nu samen met de Provincie
Limburg onderzoek naar de risico’s van uitlogen voor het grond- en oppervlaktewater. Voorlopig heeft de Provincie
besloten zonneweides uit te sluiten in waterwingebieden en Natura 2000-gebieden. Dat vinden we een goede zaak.’

Niet overal meervoudig ruimtegebruik, maar functiescheiding
Het beschermen van de drinkwaterbronnen is het belangrijkste doel van het omgevingsmanagement van WML,
maar niet het enige. Een ander doel is het beschermen van de infrastructuur van WML. Dit wordt steeds belangrijker
nu de druk op de ondergrond toeneemt. Alleen al de energietransitie leidt straks tot de aanleg van warmtenetten.
De groei van de mobiliteit leidt tot aanpassingen in het wegennet, de economische groei en schaalvergroting tot
nieuwe bedrijvigheid. Al deze activiteiten leiden tot graafwerk in de bodem. ‘Zeker in bebouwd gebied gebeurt dat
doorgaans op plekken waar in de ondiepe ondergrond al veel leidingen liggen, ook van WML, onder trottoirs of
straten. Het is dan zaak dat dit op een verantwoorde manier gebeurt, zonder schade aan te richten. Niet alleen bij
het graven zelf, maar ook later in het gebruik. Als bijvoorbeeld leidingen van warmtenetten dicht bij de WML-leidingen
liggen, heeft de uitstraling van warmte dan geen effect op het drinkwater? Ook daar moeten we alert op zijn.’
Een andere ontwikkeling zijn de initiatieven om de diepere ondergrond voor meerdere doeleinden te gebruiken.
‘Wij zijn eigenlijk allemaal op een kleine postzegel bezig’, verwoordt Hoofs het probleem. ‘De drinkwatersector pleit
daarom voor functiescheiding. Ons land is zo vol dat er geen plek is om naar uit te wijken als het bij meervoudig
ruimtegebruik een keer fout gaat, bijvoorbeeld bij de opwekking van energie via geothermie in een waterwingebied.
WML kan dan niet zo maar productie-installaties verplaatsen. Door meervoudig ruimtegebruik in beschermingszones
tegen te gaan, worden de bronnen voor het drinkwater beter beschermd.’

WML als initiatiefnemer
Een laatste loot aan de boom van het omgevingsmanagement van WML is dat het drinkwaterbedrijf ook zelf
initiatiefnemer is in de leefomgeving, bijvoorbeeld bij de (ver)bouw van installaties of sanering van leidingen. Van
Roode: ‘Dan zitten we aan de andere kant van de tafel en stemmen we onze aanpak af met de overige belanghouders
in het gebied. Dit proces gaat onder de Omgevingswet anders verlopen. Alleen al het feit dat gemeenten straks
binnen acht weken een besluit moeten nemen over een vergunningaanvraag, tegen 26 weken nu, legt veel druk
op de integrale belangenafweging en het betrekken van belanghebbenden bij de besluitvorming. Om toch een
zorgvuldig proces te doorlopen, zal een aanvraag voor een vergunning beter moeten worden voorbereid en zal het
overleg met de omgeving al vóór de aanvraag moeten plaatsvinden. Ook daarin moet WML, nu als initiatiefnemer,
haar weg vinden.’

Duidelijker manifesteren in de omgeving
Never a dull moment dus voor de adviseur omgevingsmanagement en adviseurs Zekerstelling van WML, concluderen
Van Roode, Geurts en Hoofs. Veel werk te verzetten op soms nog onontgonnen gebied; veel masseren, heel veel
lezen, partijen verbinden, goed luisteren en steeds analyseren met wie het best een coalitie kan worden aangegaan.
‘Voor een drinkwaterbedrijf brengt dit een geheel nieuwe rol met zich mee, namelijk die van lobbyist, adviseur en
heel soms actievoerder. Een rol dus waarbij WML zich duidelijker in haar omgeving moet manifesteren. De tijd dat
we konden zeggen ‘water oppompen, klaar!’ is nu wel definitief voorbij.’
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De omgevingswet in het kort
Van ‘nee tenzij’ naar ‘ja mits’. Dat is in het kort de omslag in de wet- en regelgeving voor initiatieven in
de leefomgeving. Waar initiatiefnemers nu nog te maken hebben met 26 wetten die elk een deelbelang
beschermen, treedt volgens plan in 2021 de Omgevingswet in werking. Alle 26 wetten worden daarin
opgenomen. De gemeente verleent voortaan alleen nog één omgevingsvergunning, waarbij ze alle
deelbelangen tegen elkaar afweegt. Dat gebeurt door alle partijen die bij een initiatief een belang zouden
kunnen hebben, bij de afweging te betrekken aan zogenaamde ‘omgevingstafels’. Als een initiatief stuit
op bepaalde normen, kan de gemeente in sommige gevallen binnen bandbreedtes afwijking toestaan.
Dit past bij de veranderde rol van gemeenten. Niet meer louter handhaven en toetsen, maar initiatiefnemers
adviseren en helpen bij het realiseren van hun initiatief in de leefomgeving.

Een overzicht van het omgevingsmanagement bij WML
• Voortdurend overleg met gemeenten, grondeigenaren en andere mogelijke belanghebbenden over
de aanleg van nieuwe en sanering van bestaande WML-leidingen.
• Voortdurend overleg met andere grondgebruikers en de ‘buren van WML’ (zoals landbouwers en
natuurorganisaties) over verantwoord grondgebruik dat geen gevaar oplevert voor de drinkwaterbronnen.
• Voortdurend overleg met Limburgse gemeenten over de bescherming van het drinkwaterbelang in
de gemeentelijke omgevingsvisies (deadline 2024) en omgevingsplannen (deadline 2029). Dito met
Provincie Limburg voor de provinciale omgevingsvisie (deadline 2021) en omgevingsverordening
(deadline 2021).
• Deelname aan netwerken en bijeenkomsten over ontwikkelingen die het drinkwaterbelang raken, zoals
de Klimaattafel Limburg, de actualisatie van gebiedsdossiers door de Provincie en de uitvoering van het
zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn.
• Bestuderen van relevante jurisprudentie.
• Uitpluizen van bestemmingsplannen (nu) en omgevingsplannen (straks) op zaken die het drinkwaterbelang kunnen raken.
• Afstemming en gezamenlijk optrekken met andere drinkwaterbedrijven in Vewin-verband over onder
meer de inrichting van het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de regelgeving voor nieuwe ontwikkelingen
zoals geothermie.
• Voeden van de Vewin met informatie en onderzoeken die bruikbaar zijn in het landelijke lobbywerk
om het drinkwaterbelang in alle relevante documenten te borgen.
• Tweejaarlijkse stakeholderanalyse om de belanghebbenden van WML te inventariseren. Het zijn er
inmiddels 49 en de lijst groeit.
• Halfjaarlijkse inventarisatie bij andere medewerkers van WML van nieuwe ontwikkelingen in de omgeving.
• Opstellen strategische lobbyagenda en vertaling daarvan in lobbyplan.
• Betrekken van de omgeving bij eigen initiatieven in de leefomgeving.
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De WML-organisatie:
investeren in de drinkwatermakers
van de toekomst

Bij WML werken ruim 400 mensen. Het zijn betrokken medewerkers die met veel
bevlogenheid en vakmanschap werken aan het 24/7 leveren van drinkwater met
een hoge kwaliteit. Wij spannen ons in om onze medewerkers een uitdagende
werkkring te bieden, gezond en vitaal hun werk te laten doen, kennis te borgen en
als aantrekkelijke werkgever ook de drinkwatermakers van de toekomst aan te
trekken en op te leiden. Daarbij gaan we de organisatie laten meegroeien met wat
de omgeving van ons vraagt, met voldoende ruimte voor medewerkers voor eigen
initiatief, aldus WML-directeur Joyce Nelissen en Saskia Baggen, hoofd Personeel
& Advisering.

Medewerkerstevredenheid goed en constant
Het jaarlijkse onderzoek naar de tevredenheid van de medewerkers van WML laat al jaren een vrij constant
beeld zien. Aan het onderzoek in 2019 deed 76% van de medewerkers mee. Zij gaven aan het werken bij
WML gemiddeld met een 7,5 te beoordelen. Een tevreden score. Opvallende pluspunten met hoge scores: de
collegialiteit en sfeer bij WML. Meest genoemde aandachtspunt: communicatie. Uit de antwoorden op open vragen
komen meer zaken naar voren, vertellen Nelissen en Baggen: ‘WML is een robuuste organisatie, die met procedures
en regels de bedrijfsvoering prima in control heeft. Een aantal medewerkers geeft daarbij aan dat ze ruimte willen
voor meer eigen initiatieven. Waarmee ze ook beter hun creativiteit én professionaliteit kwijt kunnen. Daarvoor is een
betere balans nodig tussen procedures en handelingsruimte. Het is van belang dat hier aandacht voor is en dat er
naar geluisterd wordt. Dat vraagt ook wat henzelf. Ruimte krijgen is één, de ruimte vervolgens ook nemen, is twee.
Het is goed medewerkers bewuster te gaan maken van hun ambities, competenties en toegevoegde waarde voor
WML. Die bewustwording is ook een voorwaarde voor betere communicatie binnen de organisatie.’

Instroom, doorstroom, uitstroom
De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers lag op 31 december 2019 op bijna 51 jaar. Ongeveer een kwart
van de organisatie, zo’n honderd medewerkers, zal in de komende tien jaar wegens pensionering WML verlaten.
Velen van hen, met name monteurs in de buitendienst, hebben doorgaans lange dienstverbanden. We spannen
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ons in om hen tot hun pensioen zo vitaal en gezond mogelijk te laten doorwerken en tegelijkertijd hun kennis
voor de organisatie te borgen. ‘Je kunt dan denken aan minder uren werken, maar ook aan gedeeltelijk ander
werk doen binnen WML’, aldus Baggen. ‘Ze zouden bijvoorbeeld een deel van hun fysieke werk kunnen inruilen
voor het geven van presentaties over het werken bij WML op bijvoorbeeld mbo-opleidingen of Werkgeversdagen.
Ook dit vraagt om bewustwording over de ambities voor de laatste jaren van de carrière en de competenties
om andere werkzaamheden te verrichten. Daarover gaan we graag het gesprek aan.’
Om de kennis van oudere technische medewerkers te borgen, koppelen wij jonge instromers aan ervaren
mensen om het vak te leren. Het idee is dat de ouderen omgekeerd ook van de jongeren leren, bijvoorbeeld
om makkelijker om te gaan met digitale middelen.

Leeftijdsopbouw 2019

Aantal fte’s en mederkers op 31 december 2019

< 25 jaar
25-35 jaar
35-44 jaar
45-54 jaar
55-59 jaar
> 60 jaar

Deeltijdfactor

Aantal medewerkers

Totaal FTE

1,00 = voltijd

336

336

11

9,90

0,875

1

0,88

0,80

30

24

0,70

5

3,50

0,60

13

7,80

0,55

1

0,55

0,525

1

0,53

0,50

12

6

Totaal

410

389,16

0,90

Personeelsverloop 2019

Nieuwe medewerkers boeien en binden
De instroom van medewerkers bij WML verloopt nog steeds betrekkelijk moeiteloos. Dat komt volgens Saskia Baggen
omdat mensen bij WML maatschappelijk zinvol werk kunnen doen. ‘Op lange termijn is dat een groot pluspunt.
Daarbij voorziet de CAO voor drinkwaterbedrijven in goede salarissen. Voor technisch opgeleide jonge mensen
geldt verder dat WML, anders dan bijvoorbeeld de aannemerswereld, niet conjunctuurgevoelig is en vastigheid biedt.’
Zo kon WML in 2019 probleemloos zes jonge distributiemonteurs aantrekken. Zij worden de eerste twee jaar extern
opgeleid en lopen in het werk mee met ervaren monteurs. Daarna kunnen ze volledig zelfstandig werken. ‘De uitdaging
is ze dan te blijven boeien en voor langere tijd aan ons te binden’, aldus Joyce Nelissen. ‘Die uitdaging kan liggen in
de inhoud en diversiteit van het werk. Uitgaande van wat ze zelf ambiëren, kan dit op verschillende manieren vorm
krijgen. Bijvoorbeeld door eens mee te doen aan een werkgroep die zich buigt over toekomstige ontwikkelingen.
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Of door te wisselen tussen aanleggen en saneren, mee te werken aan het herstel van complexe breuken of beproeven
hoe het is als opzichter te werken. Daarnaast bieden we mogelijkheden voor verdere ontwikkeling met persoonlijke
ontwikkelplannen en een eigen ontwikkelingsbudget. Dit begint echter met een persoonlijk gesprek: droom eens
over de toekomst, wat zou je willen, welke stappen wil je maken? Dat gesprek moeten we ook voeren als mensen
ons verlaten. Van exitgesprekken kunnen we veel leren over hoe de organisatie er voor staat.

Ziekteverzuim preventief beïnvloeden
Het ziekteverzuim bij WML bedroeg in 2019 5,22%, tegen 5,12% in 2018. Een deel van het ziekteverzuim komt door
niet-beïnvloedbare factoren zoals ernstige en langdurige ziektes. Het gedrag van mensen is daarentegen wel te
beïnvloeden. ‘Ons bedrijfsrestaurant serveert gezonde voeding en overal op kantoor stimuleren wij - uiteraard - het
drinken van water. Je kunt, ook In WML-verband, sporten. “Vaak zie je dat mensen die hier aan deelnemen, ook al in
de privé sfeer veel sporten ‘, zegt Saskia Baggen. ‘Veel belangrijker is de bewustwording over de eigen fysieke en
mentale gezondheid. Dát bepaalt je duurzame inzetbaarheid. Wat kan ik er zelf aan doen? Ook daarover gaan we
het persoonlijke gesprek aan. Het gaat dan juist om de kleine stappen die mensen kunnen zetten. Het is al winst als
mensen bijvoorbeeld zeggen: op woensdag neem ik altijd de trap of ik geef mijn brein af en toe rust door tussen de
middag even te wandelen.’ Met deze optelsom van kleine dingen proberen we preventief het ziekteverzuim te
beïnvloeden.’

Omgaan met de kritische klant
Hoe gaan WML-medewerkers die direct met klanten te maken hebben om met de steeds mondiger en kritischer
burger? Wij begeleiden onze medewerkers in het goed omgaan met de klant en de buitenwereld. Daar horen ook
simpele zaken bij als het rijgedrag met de grote WML-bussen, netjes werken en na werkzaamheden goed opruimen
en de klanten vriendelijk te woord staan. Wij krijgen over deze zaken weinig klachten: een teken dat onze mensen
zich goed bewegen in de kritische buitenwereld. De rapportcijfers uit de jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoeken
zijn voor het overgrote deel gewoon goed. Waarbij we merken dat we steeds een stapje extra moeten zetten om dat
zo te houden.

Naar een strategisch personeelsbeleid
De maatschappelijke veranderingen buiten WML en de impact daarvan op de positionering van WML, vraagt de
komende jaren van de WML-medewerkers dat ze meebewegen. De medewerker van de toekomst krijgt en neemt
de ruimte om eigen initiatieven te tonen en neemt de verantwoordelijkheid voor zijn/haar eigen gezondheid, de
toegevoegde waarde voor WML en de ambities voor de verdere carrière. Digitalisering en automatisering spelen
daarin een grotere rol dan nu. ‘Er wordt al veel gedaan met data en dat zal verder toenemen’, zegt Joyce Nelissen.
‘Daarnaast blijft zeker de komende jaren ook het behoud van de technische vakkennis van bijvoorbeeld de monteurs
en operators zeer belangrijk.’
Een strategisch personeelsplan op concernniveau biedt inzicht in functies, competenties die je organisatie heeft of
mist, welke medewerkers de organisatie verlaten wegens pensionering en welke nieuwe expertise de organisatie
moet laten instromen, gelet op de uitdagingen vanuit de maatschappij en de voortgaande informatisering. WML gaat
dit plan, dat aan de basis ligt van het wervings- en selectiebeleid, in 2020 opstellen.
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Drinkwaterbronnen onder druk:
bescherming steeds
noodzakelijker

Een veranderend klimaat met wellicht langere periodes van droog en heet
weer. Kunnen de Nederlandse drinkwaterbedrijven en WML op langere termijn
voldoende drinkwater blijven leveren? Hoe ontwikkelt zich de kwaliteit van de
drinkwaterbronnen? En kunnen de drinkwaterbedrijven in de toekomst extra
zuiveringsstappen voorkomen? De antwoorden op deze vragen zijn niet overal
in Nederland hetzelfde, maar dat de drinkwatersector voor nieuwe uitdagingen
staat, is wel duidelijk. De belangrijkste daarvan: ‘vergrijzing’ van het grondwater,
de toename van bekende en onbekende stoffen in het oppervlakte- en grondwater en mogelijke tekorten op lange termijn.

Opnieuw droogte en hitte
Nederland werd in 2019 opnieuw geconfronteerd met periodes van extreme droogte en hitte, waarin het verbruik
van drinkwater explosief toenam. Limburg had daarbovenop voor het tweede jaar op rij te maken met een neerslagtekort. Overal in de provincie daalden de grondwaterstanden.
Om deze in de vlakkere en lagere noordelijke delen van Limburg weer op peil te brengen, paste het waterschap
haar beleid aan. Dat deden ook de waterschappen elders in Nederland. Terwijl waterschappen vroeger vooral
bezig waren met het tijdig wegleiden van regenwater om landbouw mogelijk te maken, richten ze zich nu meer
op het vasthouden van regenwater. Het water in beken en sloten wordt na de zomer langer vastgehouden, zodat
de regen die op het land valt niet meer wegvloeit maar in de bodem kan wegzakken.
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Grondwaterstanden Waterschap Limburg

Afwijking in meter ten
opzichte van normaal
> = -2
> = -1
> = -0,75
> = -0,5
> = -0,25
>=0
> = 0,25
> = 0,5
> = 0,75
>=1
>=2
>=0

Verdeling Limburgs drinkwater uitgesplitst naar bron
% oppervlaktewater

% grondwater

Grote grondwatervoorraden
Van deze veranderde waterhuishouding door de waterschappen ondervinden agrariërs eerder gevolgen dan de
drinkwaterbedrijven. Volgens Lianne van Oord, tot 1 april 2020 hoofd van de afdeling Onderzoek en Advies van
WML, zijn de grondwatervoorraden dermate groot dat ze niet na enkele droge zomers leeg raken. Datzelfde zegt
Leo Hendriks, directeur van WMD, het drinkwaterbedrijf van de provincie Drenthe, en tevens voorzitter van de
Stuurgroep Bronnen en Kwaliteit van de Vewin, de belangenvereniging van de drinkwaterbedrijven in Nederland.
‘Wij pompen op het Drents plateau maar een heel klein deel van het grondwater op als bron voor drinkwater.
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Op korte termijn hebben wij dus geen last van lagere grondwaterstanden. Begin 2020 is er bovendien zo veel regen
gevallen dat de standen weer op peil kwamen.’

Op lange termijn mogelijk wel tekorten
Op korte termijn dus geen tekorten, maar op langere termijn misschien wel. Hoe dat precies uitpakt, is moeilijk te
voorspellen. WML haalt haar drinkwater uit het oppervlaktewater van de Maas en het grondwater, waarbij hoofdzakelijk diepe grondwaterlagen worden aangeboord. Dat diepe grondwater is volgens Van Oord nauwelijks gevoelig
voor schommelingen in de neerslag op korte termijn. ‘Het freatische, ondiepe grondwater is wel gevoelig voor
schommelingen per seizoen. Dat geldt ook voor het grondwater in het poreuze kalkgesteente in Zuid-Limburg, met
name in de lagere delen van het Heuvelland.’
Met voldoende regen blijft dit delicate systeem in evenwicht. ‘Maar’, zegt Van Oord, ‘we weten niet hoe het
klimaat zich precies ontwikkelt en ook de prognoses voor de toekomstige watervraag lopen sterk uiteen. Om
eventuele problemen voor te zijn, kijken we nu al naar mogelijk nieuwe wingebieden voor grondwater en werken
we mee aan initiatieven om hergebruik van afval- en regenwater te stimuleren. Want hoe lager de vraag naar
drinkwater, hoe kleiner de kans op tekorten.’

Zoeken naar nieuwe bronnen
WML heeft niet snel last van eventuele tekorten in het oppervlaktewater. Water dat wordt gewonnen uit de Maas,
wordt eerst in het voorraadbekken De Lange Vlieter gepompt. Daarmee kan het drinkwaterbedrijf een paar
weken vooruit. Mochten zich voor langere tijd kwaliteitsproblemen voordoen, dan kan WML bovendien terugvallen
op een diepe winning. Elders in Nederland dienden zich in 2019 al wel tekorten aan oppervlaktewater aan, zoals
in het IJsselmeer, aldus Hendriks. ‘Alle drinkwaterbedrijven in Nederland zijn daarom nu bezig met het zoeken
naar nieuwe bronnen, al is de situatie voor elk bedrijf anders. Dunea, het drinkwaterbedrijf voor het westen van
Zuid-Holland, overweegt bijvoorbeeld om naast de Maas ook de Lek te gaan gebruiken als drinkwaterbron.
Waterbedrijf Groningen zoekt naar nieuwe bronnen van diep grondwater. Er is dus niet één oplossing. Daarom
is het goed dat de drinkwaterbedrijven in Vewin-verband hun problematiek en kennis met elkaar delen.’

Grondwatervoorraden en nationale grondwaterreserves voor drinkwater

Nationale Grondwater Reserves
In provinciale plannen vastgelegde
grondwatervoorraden voor drinkwater
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Nieuwe bronnen beschermen
De drinkwaterbedrijven hebben elkaar alvast gevonden op strategisch gebied. ‘Nederland moet zich nu al voorbereiden
op een toekomst waarin de watervraag door de klimaatverandering mogelijk toeneemt en er misschien tekorten
ontstaan in de drinkwaterbronnen’, vinden Hendriks en Van Oord. ‘Daarom zijn de Vewin en de Nederlandse
provincies in 2017 gestart met een zoektocht naar zogenaamde Aanvullende Strategische Voorraden. De gebieden
waarin deze liggen zouden dan beschermd moeten worden door er niet meer alle vormen van grondgebruik toe te
staan. Dit moet vervolgens worden opgenomen in de Omgevingsvisies.’

Kwaliteit oppervlaktewater onder druk
De zorgen om de kwantiteit van de drinkwaterbronnen in Nederland zijn relatief nieuw, die om de kwaliteit bestaan
al veel langer. Dit klemt al jaren het meest bij het oppervlaktewater. In droge periodes is het debiet door de rivieren
lager, waardoor de concentraties van verontreinigende stoffen toenemen. Daarnaast duiken er steeds meer bekende
en onbekende stoffen op en zijn we in staat meer stoffen te meten. In het najaar van 2019 legde WML de inname van
Maaswater gedurende enkele weken stil vanwege te hoge concentraties aan prosulfocarb. ‘Ofschoon de schommelingen per jaar aanzienlijk zijn, lijkt het aantal innamestops toe te nemen’, aldus Van Oord. ‘Een goede ontwikkeling
voor de drinkwaterwinning is dat de eisen aan lozingsvergunningen aangescherpt zijn vanwege de Kaderrichtlijn
Water. Daardoor is er ook bij vergunningverleners en lozende bedrijven meer aandacht voor waterkwaliteit bij het
toekennen en handhaven lozingsvergunningen.

Innamestops Maaswater, ontwikkeling door de jaren
Aantal innamestops

Totale duur innamestops (in dagen)

Trendcijfers innamestops

Trendcijfers duur innamestops

Zowel het aantal innamestops en het aantal dagen met een innamestop fluctueert sterk.
De trendlijnen van beide laten echter een stijging zien.
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Ook het grondwater ‘vergrijst’
WML heeft niet snel last van eventuele tekorten in het oppervlaktewater. Water dat wordt gewonnen uit de Maas,
wordt eerst in het voorraadbekken De Lange Vlieter gepompt. Daarmee kan het drinkwaterbedrijf een paar weken
vooruit. Mochten zich voor langere tijd kwaliteitsproblemen voordoen, dan kan WML bovendien terugvallen op een
diepe winning. Elders in Nederland dienden zich in 2019 al wel tekorten aan oppervlaktewater aan, zoals in het
IJsselmeer, aldus Hendriks. ‘Alle drinkwaterbedrijven in Nederland zijn daarom nu bezig met het zoeken naar nieuwe
bronnen, al is de situatie voor elk bedrijf anders. Dunea, het drinkwaterbedrijf voor het westen van Zuid-Holland,
overweegt bijvoorbeeld om naast de Maas ook de Lek te gaan gebruiken als drinkwaterbron. Waterbedrijf Groningen
zoekt naar nieuwe bronnen van diep grondwater. Er is dus niet één oplossing. Daarom is het goed dat de drinkwaterbedrijven in Vewin-verband hun problematiek en kennis met elkaar delen.’

Drinkwaterbelang versus andere belangen
Lastig bij het wel of niet toelaten van (nieuwe) middelen in de landbouw en industrie is dat de schadelijke effecten
ervan op het drinkwater moeilijk en vaak achteraf zijn aan te tonen. Er is inmiddels een systeem REACH, waarin
bedrijven zelf moeten aangeven in hoeverre hun middelen schadelijk zijn, maar is dat voldoende? ‘Voordat je het
weet, verzand je in discussies over meetmethodes’, vrezen Van Oord en Hendriks. ‘Dan slaag je er niet eens in om
het eens te worden over de urgentie en omvang van de problematiek. De drinkwaterbedrijven zijn hierin de waarschuwende partij, en moeten het drinkwaterbelang benoemen. Bij andere belangen is soms het voortbestaan van
bedrijven in het geding. Daartussen staat dan de overheid als toelatende partij. Dat onderstreept nog eens de
noodzaak om als gezamenlijke drinkwaterbedrijven via de Vewin slagkracht en kennis te ontwikkelen en met één
goed verhaal naar buiten te komen.’

Extra zuivering nodig
Vanwege de vreemde stoffen moet zowel WMD in Drenthe als WML in Limburg in sommige winningen nu al extra
zuiveringsstappen toepassen. Dat kost WMD miljoenen. Het bedrijf heeft recent bijvoorbeeld al twee keer moeten
investeren in een installatie voor actieve koolfiltratie, een derde installatie volgt. WMD heeft hiervoor het drinkwatertarief moeten verhogen. WML bouwde jaren geleden al op twee plekken extra zuiveringsinstallaties voor grondwater. Het Limburgse drinkwaterbedrijf wil de kosten van extra zuivering in de toekomst beperken door met
modulaire zuiveringsinstallaties te werken, die relatief eenvoudig aan te passen zijn aan nieuwe technologie en
op meerdere plekken kunnen worden ingezet.
Zowel Hendriks als Van Oord sluiten niet uit dat hogere kosten voor zuivering zichtbaar worden in de drinkwatertarieven.
Hendriks verwacht in zo’n geval dat de tarieven van de Nederlandse drinkwaterbedrijven in de toekomst meer naar
elkaar toe zullen groeien. ‘Momenteel zijn de bedrijven die hun drinkwater hoofdzakelijk of helemaal winnen uit
grondwater substantieel goedkoper voor de consument. Dat verschil wordt in de toekomst kleiner als bedrijven voor
grondwater gaandeweg dezelfde zuiveringstechnieken moeten gebruiken als voor oppervlaktewater.’

Bronbescherming blijft de basis
Om verder stijging van de kosten voor zuivering te kunnen voorkomen, is het noodzakelijk om de bronnen van
het drinkwater goed te beschermen. Bronbescherming is de basis van alles. Niet alleen om de kosten laag te
houden, besluit Van Oord. ‘Hoe minder schadelijke stoffen er worden toegepast in de landbouw en industrie,
hoe minder restanten daarvan in het milieu terecht komen. Dat is niet alleen goed voor het drinkwater, maar ook
voor de natuur en de biodiversiteit. Ook die staan onder druk. Alle reden dus om ons ook in de toekomst hard te
blijven maken voor bronbescherming.’
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2019
financieel
Financieel verslag 2019
WML legt over de bedrijfsvoering, de financiën en het gevoerde beleid formeel verantwoording af in het Financieel verslag 2019. Naast de jaarrekening bevat het Financieel verslag onder meer ook het bestuursverslag, de
accountantsverklaring en een aantal ‘cijfermatige’ bijlagen.
Download Financieel verslag 2019
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