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Interview 
Joyce Nelissen 

Keuzes maken
WML maakte in 2020 een bijzonder en boeiend jaar door. Zo’n 40 medewerkers 
en een programmateam werkten met succes samen aan het opstellen van 
een nieuwe toekomststrategie voor het leidingnet, één van de maatregelen 
om het bedrijf financierbaar te houden. WML bekende in 2020 nadrukkelijk 
kleur in de grote opgaven in het huidige watersysteem. Het drinkwaterbedrijf 
spant zich in om haar drinkwaterbronnen te beschermen en zet in op een 
programma “Zuinig op Drinkwater” voor de toekomstige generaties. Zo wordt 
toegewerkt naar een meer klimaatbestendige drinkwatervoorziening. Volgens 
directeur-bestuurder Joyce Nelissen neemt de noodzaak om samen te werken 
in het watersysteem toe. De coronacrisis stelde de interne WML-organisatie 
danig op de proef en vroeg veel van haar flexibiliteit en veerkracht. WML door-
stond die proef en de Limburgse drinkwatervoorziening had dan ook weinig 
tot niets te lijden van de pandemie. Redenen genoeg om tevreden en met 
trots terug te kijken naar 2020, én hoopvol vooruit te kijken naar de toekomst. 

2020 was een bijzonder jaar vanwege het corona-virus. Hoe verliep het voor WML?

‘Kort samengevat: pittig. Op de eerste plaats door de impact van Corona op ons dagelijks werk, maar zeker 
ook door het abrupt veranderend financieel speelveld voor WML. Nadat de BNG Bank bekendmaakte zich als 
financier van langlopende financieringen uit de drinkwatersector terug te trekken, moesten we versneld aan 
de slag om onze toekomstige financierbaarheid veilig te stellen. Daarvoor was het nodig om ons financieel 
beleid grondig te herijken, naar onze toekomstambities te kijken en het drinkwatertarief te verhogen. 
In het ‘Programma Prioriteiten 2020’ hebben we met de eigen organisatie en dus met onze eigen mensen de 
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investeringsagenda van WML voor de komende dertig jaar bijgesteld. De Raad van Commissarissen en onze 
aandeelhouders zijn daarin uitgebreid meegenomen. We hebben de problematiek open en transparant in 
beeld gebracht en de impact en oplossingsrichtingen op verschillende momenten in het proces toegelicht aan 
onze stakeholders. Hierdoor ontstond er veel draagvlak. Met deze aanpak hebben we het speerpunt ‘Samen’ 
uit onze Missie Visie Doelstellingen daadwerkelijk inhoud gegeven. Ik ben er dan ook trots op hoe we dit met 
elkaar hebben gedaan, ondanks dat we vanwege Corona veel op afstand moesten werken. We hebben met 
elkaar toch de verbinding en samenhang weten te vinden, resulterend in een integraal afgestemde investerings-
agenda en een toekomstbestendig financieel beleid. Begin 2021 zijn we voor onze aanpak gecomplimenteerd 
tijdens de audit voor de ISO-certificeringen en tijdens de audit voor de jaarrekening door de accountant. Dat 
bevestigt nogmaals dat we deze noodzakelijke financiële herschikking met de hele organisatie goed hebben 
aangepakt.’

2020 was opnieuw een jaar met lange droge periodes en soms extreem hoge temperaturen.  
Kwam de leveringszekerheid van drinkwater op enig moment in gevaar?

‘Nee, maar het was bij vlagen wel spannend. Zeker in Midden-Limburg liggen nog relatief veel kwetsbare 
leidingen die op de planning staan te worden vervangen. Als daar onder hoge druk bijzonder veel water 
doorheen moet, komen ze letterlijk onder te hoge spanning te staan en dat leidt soms tot lekkages. Die 
problemen ontstaan vooral omdat de droogte en hitte tot hoge pieken in de watervraag leiden. We spelen 
daar onder meer op in door de consument in campagnes te vragen het waterverbruik beter te spreiden over 
de dag. Maar zoals gezegd, het is ons gelukt om de leveringszekerheid te waarborgen, met dank aan alle 
medewerkers die onder Corona-omstandigheden en met soms extreme hitte hiervoor hebben gezorgd!’

Jaren geleden ging WML er nog van uit dat de watervraag in de toekomst daalt. Hoe is dat nu?

‘We gaan nu juist uit van een stijgende watervraag. Van de verwachte demografische krimp is nog steeds 
geen sprake in Limburg en de klimaatverandering leidt tot een hogere watervraag. Nieuwe productiecapaciteit 
toevoegen om meer drinkwater te produceren, vergt een zorgvuldige besluitvorming en is ook niet overal 
te realiseren. Daarom heeft WML, in lijn met de herziene landelijke Beleidsnota Drinkwater en als antwoord 
op de klimaatverandering, het programma ‘Zuinig op (drink)water’ opgesteld. Hiermee neemt WML stelling 
als waterketenpartner. WML is een bedrijf van en voor Limburg. In alles wat we doen streven we naar een 
positieve maatschappelijke impact voor Limburg. Wij gaan vanaf 2021 bewust drinkwatergebruik stimuleren 
om de stijgende trend om te buigen en bij te dragen aan een duurzaam watersysteem in ons land en Limburg. 
Dat doen we op vier domeinen: de eigen processen, de huishoudelijke klant, de zakelijke klant, en het 
Limburgse watersysteem. Onze invloed is het grootst op de eigen processen, die hebben we zelf in de hand. 
Op de overige drie domeinen zijn we afhankelijk van andere partijen. Die afhankelijkheid maakt dat alleen 
een gezamenlijke aanpak echt tot resultaat leidt.’

Hoe verliep in 2020 in dit verband de samenwerking met de overige partijen in de waterketen?

‘Daarin zijn stappen gezet waar ik heel tevreden over ben. We werken met Waterschap en Waterschaps-
bedrijf Limburg, Provincie Limburg, Rijkswaterstaat en gemeenten op strategisch niveau samen aan de grote 
wateropgaven. Dat gebeurt op zowel regionaal als landelijk niveau. In 2020 is gewerkt aan het gezamenlijk 
manifest ‘Water Verbindt’ van Vewin (de koepel van drinkwaterbedrijven in Nederland – red.) en de Unie van 
Waterschappen, dat in februari 2021 is verschenen. Op alle fronten groeit het besef dat we toe moeten naar 
een nieuw watersysteem, waarbij water een bepalende rol heeft in ruimtelijke ontwikkelingen. De partijen 
n de waterketen werken daarvoor in steeds meer projecten samen. Zo zijn Waterschapsbedrijf Limburg en 
WML bijvoorbeeld betrokken bij de ontwikkeling van een circulaire waterketen op het Chemelot-terrein.  
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Voor WML is dat belangrijk. Want hoe minder afvalwater van Chemelot in de Maas terechtkomt, hoe schoner de 
Maas en hoe minder stoffen wij er in de drinkwaterzuivering uit hoeven te halen.’

Eind 2019 moest WML de inname van Maaswater enkele weken stoppen vanwege te hoge concentraties 
van prosulfocarb. Waren er in 2020 opnieuw langdurige innamestops?

‘Gelukkig niet, maar dat wil niet zeggen dat de kwaliteit van het Maaswater tot minder zorgen leidt. Integendeel. 
Wij komen bijvoorbeeld steeds meer PFAS (zie ook artikel ‘Zuinig omgaan met drinkwaterbronnen steeds grotere 
uitdaging’ - red.) tegen in het oppervlaktewater. Daarnaast beginnen zo langzamerhand nitraat en gewas-
beschermingsmiddelen uit te sijpelen in het grondwater. De druk op de kwaliteit van onze drinkwaterbronnen 
neemt dus verder toe, en daarmee ook de noodzaak om die te beschermen. Daarvoor zijn andere partijen aan 
zet, de overheid voorop via regelgeving en handhaving. De drinkwaterbedrijven laten geen kans liggen om dit 
signaal te laten horen.’ 

Heeft dat resultaat?

‘Je ziet gelukkig een kanteling ontstaan. De drinkwaterbedrijven maken zich bijvoorbeeld sterk voor de opvolging 
en handhaving van de Kaderrichtlijn Water. Ook de Provincies en het Rijk onderschrijven dit belang steeds meer mee. 
Dat vertaalt zich onder meer in de bestuursovereenkomsten over nitraat. Daarbij blijft het niet bij bewustwording 
en stimuleren van het belang van schone grond; ook het treffen van maatregelen wordt niet uitgesloten. Zo zie je 
op meerdere fronten dat de partijen in de waterketen meer samenwerken aan de grote strategische wateropgaven. 
Ze nemen ook duidelijker stelling, voelen zich meer eigenaar van het probleem en nemen daarin hun verantwoor-
delijkheid. Zoals wij dat doen met onder meer ons programma Zuinig op (drink)water.’

De verduurzaming van de bedrijfsvoering stond in vorige jaren hoog op de agenda van WML.  
Zijn er vorderingen gemaakt in 2020?

‘We hebben vooral gewerkt aan de uitvoering van wat al eerder is besloten. Zo verwachten we medio 2021 in 
Ospeldijk twee windturbines in gebruik te nemen, waarmee we onze bedrijfsvoering grotendeels klimaatneutraal 
maken. We steken verduurzaming breder in. Het is meer dan de uitdaging de CO2-uitstoot te reduceren.  
We bezien de totale impact van de klimaatverandering en daar stemmen we ons handelen op af.’ 

Een thema dat ook steeds meer aandacht vraagt van drinkwaterbedrijven is de toenemende drukte in de 
ondergrond. Hoe krijgt WML daar greep op?

‘We hebben ons in 2020 ingespannen om dat samen met Enexis en de gemeenten in Limburg beter beheersbaar 
te maken. Dat heeft geleid tot de in 2021 in werking getreden herziene OGN, de Overeenkomst tussen de Gemeenten 
en Nutsbedrijven in de provincie Limburg. Daarin maken we afspraken over het werken in de ondergrond. Bijna 
90% van de gemeenten doet mee. We blijven alle ontwikkelingen die effect kunnen hebben op onze ondergrondse 
infrastructuur nauwgezet volgen. Bij mogelijke bedreigingen zoeken we altijd de dialoog vanuit het maatschappelijk 
belang en proberen we samen tot een oplossing te komen.’ 

Terug naar de financierbaarheid van WML in de toekomst. Is die met de tariefsverhoging 2021 en herijkte 
investeringskalender veiliggesteld?

‘Ja, door ons financieel beleid te herijken gaan we met de inkomsten enerzijds investeringen zelf financieren en 
anderzijds lossen we op onze schulden af. Daardoor verbetert onze schuldratio en voldoen we in 2025 aan de 
normen van commerciële banken. In 2020 hebben we bereikt dat de stijgende trend in de schuldpositie en -ratio 
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is doorbroken. Daardoor zijn banken bereid WML te financieren voor investeringen, waarmee de zekerstelling 
van onze drinkwatervoorziening is geborgd.’ 

Wat is de impact van de herijkte investeringskalender?

‘Ons Programma Prioriteiten 2020 (zie ook het artikel ‘Nieuwe toekomststrategie productiemiddelen’ - red.) heeft 
geleid tot een bijstelling van onze toekomststrategie ten aanzien van onze streefinfrastructuur. We zetten het 
realiseren van de ‘backbone’, die alle productielocaties van WML onderling zou verbinden, in de ijskast. In plaats 
daarvan kiezen we voor een tussenvorm door het optimaliseren van onze bestaande clusters. Het motto is: lokaal 
verbeteren waar het kan, verbinden waar het moet. Dat heeft veel gevraagd van medewerkers die aan de back-
bone hebben gewerkt. Zij moesten afscheid nemen van deze op zich zeer robuuste en goede strategie en werden 
gevraagd te komen tot een nieuwe strategie, passend bij de beschikbare financiële ruimte. Ik heb veel waardering 
voor onze collega’s, dat zij die switch hebben gemaakt en de nieuwe koers onderschrijven.’

Suggereert dit dat WML voorheen te veel ambitie had?

‘Zo zou ik dat niet omschrijven. Sinds mijn aantreden in 2019 heb ik in de organisatie een grote gedrevenheid 
aangetroffen. Medewerkers van WML zijn altijd geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen en kiezen bij veel 
oplossingen voor het meest optimale scenario. Dat tekent hun grote passie voor de drinkwatervoorziening, 
maar het moet wel hanteerbaar blijven, zowel financieel als qua werkzaamheden. Daarvoor zijn scherpere keuzes 
en meer focus in ons werk nodig. Niet alleen maar zaken aanpakken, maar vooral ook doorpakken. Dat hoort bij 
het stelling nemen en daar hebben we in 2020 intern samen goede stappen in gezet.’

Tot slot het corona-virus. Dat zal ook bij WML veel impact hebben gehad. 

‘Zeker. We hebben veel middelen ingezet om in verbinding te blijven met de (thuiswerkende) medewerkers, van 
het uitreiken van (kleine) attenties tot het inrichten van een digitale koffiehoek, vlogs, ontmoet-, leer- en deelsessies 
voor leidinggevenden en een trefpunt voor medewerkers die het even lastig hebben. Dat heeft goed geholpen.  
Uit een enquête in september 2020 onder de medewerkers bleek dat het met iedereen best goed ging. Dat brengt 
me terug bij wat ik in het begin van dit interview zei. Eigenlijk zie ik 2020 in veel opzichten als een mooi, dynamisch 
en belangrijk jaar. Ik ben er trots op hoe veerkrachtig en flexibel onze organisatie heeft gefunctioneerd én met de 
coronacrisis is omgegaan.
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Ons werk 
in 2020

>  Corona en de drinkwatervoorziening

>  Maaswater geschikt houden als bron voor drinkwater

>  Drinkwaterbelang meegenomen in lozingsvergunning Sitech

>  Circulair water Chemelot

>  Klimaatneutrale bedrijfsvoering

>  Klanttevredenheid

>  Tarieven 2020-2021

>  Heilige bronnen voor Limburgs drinkwater

>  Educatie kiem voor waterbewustzijn

>  Iedereen heeft recht op water, maar het is niet gratis

>  Modulaire zuivering Breehei
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Corona en de drinkwatervoorziening
Een van WML’s belangrijkste doelen is het 24/7 leveren van betrouwbaar drinkwater. Een doelstelling die 
in tijden van crisis onder druk kan komen te staan. Gelukkig werd al snel aan het begin van de pandemie 
duidelijk dat het coronavirus zich niet via het drinkwater kan verspreiden. Maar het is niet verwonderlijk dat 
de coronacrisis de interne WML-organisatie danig op de proef stelde en veel vroeg van haar flexibiliteit en 
veerkracht. Tot nog toe doorstond WML die proef en had de Limburgse drinkwatervoorziening dan ook weinig 
tot niets te lijden van de pandemie. 

Op het gevaar van personeelsuitval zijn drinkwaterbedrijven altijd al voorbereid. In de continuïteitsplannen 
staan maatregelen om de verspreiding van een virus in de organisatie te voorkomen, maar ook maat-
regelen wanneer een virus daadwerkelijk tot personeelsuitval leidt. Door de volautomatische procesvoering, 
mogelijkheid van telewerken, eigen noodstroomvoorziening en voorraden hulpstoffen, konden de drink-
waterbedrijven daarom ook bij deze pandemie de continuïteit van de drinkwaterlevering garanderen.

Om reisbewegingen en contacten met klanten zoveel mogelijk te voorkomen, stelde WML alle niet-direct 
noodzakelijke werkzaamheden uit. Dit gold voor het wisselen van watermeters, oplossen van niet-urgente 
storingen, controleren van brandkranen en het na de winterstop weer aansluiten van de openbare watertaps. 
Toen mensen er na de versoepeling van de coronamaatregelen medio juni weer meer op uit konden, heeft 
WML de watertaps alsnog aangesloten.  

Maaswater geschikt houden als bron 
voor drinkwater
De droge zomer van 2020 legt andermaal de kwaliteit van Maaswater als drinkwaterbron onder het vergroot-
glas. Bij een lage afvoer in droge periodes worden de opkomende stoffen in de Maas veel minder verdund. 
Dit zijn stoffen waar nog geen (wettelijke) normen voor bestaan of waarvan de schadelijkheid nog niet is 
vastgesteld. Ook is de Maas bij laag water extra gevoelig voor incidenten, de zogenaamde ‘puntlozingen’.

Aanpak aan de bron 
Tot grote problemen voor de drinkwaterproductie leidde dat niet in 2020. Er waren niet meer innamestops 
dan in vorige jaren. Toch kijken de drinkwaterbedrijven met argusogen naar de kwaliteit van het Maaswater. 
Niet verwonderlijk nu zeven miljoen mensen in Nederland en België voor hun drinkwater (mede) afhankelijk 
zijn van de Maas. Samen met RIWA-Maas, een samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven uit  
Nederland en België, pleit WML voor een aanpak aan de bron. Als vervuilende stoffen niet in het milieu terecht 
komen, hoeven ze er bij de drinkwaterzuivering ook niet uit te worden gehaald. Maarten van der Ploeg van 
RIWA-Maas in de jaarrapportage: ‘Om de waterkwaliteit van de Maas goed te kunnen bewaken is het 
essentieel om te weten wat er in de rivier terecht komt, en waar. Dat betekent dat lozingsvergunningen op de 
rivier actueel, compleet en publiek toegankelijk moeten zijn. Dat is nu veelal niet het geval. Om grip te krijgen 
op opkomende stoffen, pleit RIWA voor meer internationale samenwerking: uitwisseling van informatie, leren 
van elkaars ervaringen in het stroomgebied en - uiteindelijk - grensoverschrijdende bronbescherming.’
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Schone Maaswaterketen, een samenwerking tussen drinkwaterbedrijven, waterschappen en het Rijk,  
vernieuwde onlangs de Atlas voor een schone Maas. Die laat binnen het stroomgebied van de Maas 
zien hoe de omgeving invloed heeft op de kwaliteit van de Maas. Door het samenbrengen van 
verschillende informatiestromen geeft de Atlas inzicht in de activiteiten en locaties die de waterkwaliteit 
in het stroomgebied negatief kunnen beïnvloeden. Het is daarmee een instrument dat nieuwe inzichten 
geeft en de dialoog en samenwerking om de waterkwaliteit van de Maas te beschermen stimuleert. 
Bekijk hier de Atlas voor een schone Maas.

     
Op lokale schaal hebben WML-medewerkers zich in 2020 lijfelijk én in hun vrije tijd ingezet voor een schonere 
Maas. Tijdens de jaarlijkse World Cleaunup Day organiseerde een groot aantal Limburgse bedrijven voor de 
eerste keer de Maas Cleanup. Gewapend met prikstokken en afvalzakken staken bewoners en bedrijven op 
zaterdag 19 september samen de handen uit de mouwen om de Maas en haar oevers plasticvrij te maken. 
De bedoeling is dat het in de toekomst niet bij deze ene dag blijft, maar dat hiermee een beweging start om 
ook de Maas(oevers) elke dag samen beter schoon te maken én houden. 

>  Zuinig omgaan met drinkwaterbronnen steeds grotere uitdaging

Drinkwaterbelang meegenomen in 
lozingsvergunning Sitech
Het afvalwater van de bijna zestig fabrieken op het chemische industriecomplex Chemelot wordt verwerkt 
door afvalwaterzuiveringsbedrijf IAZI, een onderdeel van Sitech Services. Het gezuiverde afvalwater wordt via 
een zijtak van het riviertje de Ur geloosd op de Maas. Ter hoogte van Heel neemt WML Maaswater in om er 
drinkwater van te maken. De lozing van de stof pyrazool dwong WML, en de verder stroomafwaarts gelegen 
drinkwaterbedrijven Evides en Dunea, in 2015 tot een maandenlange innamestop van Maaswater. 
In afwachting van een nieuwe waterwetvergunning verleende Waterschap Limburg in 2016 een tijdelijke 
vergunning aan Sitech voor het lozen van afvalwater. Na een intensieve voorbereiding met Sitech,  
Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat, Provincie Limburg, Evides en Dunea is in december 2020 een nieuwe 
Waterwetvergunning verleend met een geldigheid van zeven jaar.

Wat Specialist Hydrologie Peter van Diepenbeek van WML betreft, mag deze als blauwdruk dienen voor alle 
lozingen uit complexe installaties in de chemische industrie: ‘We zijn zeer tevreden met de uitkomst. Het 
gaat om wel 650 stoffen die moeten worden beoordeeld. Van sommige stoffen is nog niet alles bekend. Een 
complex verhaal dus. We zijn met name tevreden over de aanpak om tot de vergunning te komen en de wijze 
waarop de vergunningverlener het drinkwaterbelang voorop heeft gesteld.

Wat maakt de aanpak bijzonder?
‘We hebben samen een Mutual Gains Approach (MGA) traject doorlopen. Je kijkt dan naar de gezamenlijke 
belangen, naar waar de belangen botsen en hoe je dat kunt oplossen. Consensus staat dus centraal. Dat 
traject zetten we voort in de komende jaren. We komen een aantal keer per jaar bijeen om de voortgang in 
de naleving van de voorschriften in de vergunning te volgen en borgen.’
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Waarom is het een blauwdruk?
‘Nieuw is dat álle stoffen die geloosd worden in de vergunning moeten staan en dat dus ook op álle stoffen 
getoetst moet worden. Verder is de drinkwaterimmissietoets als instrument toegevoegd. Deze gaat ook in 
op de beoordeling voor opkomende stoffen bij drinkwaterinnamepunten waarvoor nog geen norm bestaat. 
De reductie van de lozing van een aantal stoffen moet gefaseerd gedurende de looptijd van de vergunning, 
doch uiterlijk in 2027, behaald zijn.’

Van Diepenbeek concludeert dat er in de samenwerking enorme zijn stappen gezet om tot elkaar te komen. 
‘We willen voorkomen verstrikt te raken in juridische procedures. Er ligt nu een waterwetvergunning met een 
maximale uitkomst voor de openbare drinkwatervoorziening, zonder dat Sitech het werken onmogelijk wordt 
gemaakt.’

Circulair water Chemelot
Om ervoor te zorgen dat Chemelot ook op het gebied van waterhuishouding de meest duurzame en veilige 
chemische site van Europa wordt, is onder de vlag van Brightsite het programma ‘Circulair water voor Chemelot’ 
gestart. Het uiteindelijke doel is een nullozing in 2050. Een consortium bestaande uit WML, WBL, USG en 
Sitech Services brengt kennis en het eigen netwerk in.

Oppervlaktewatersysteem 
Chemelot heeft, vanwege de omvang van de site en het gebruik van water in de diverse processen, een 
behoorlijke impact op het oppervlaktewatersysteem van Limburg. Een derde van het water dat uit het Juliana-
kanaal wordt gehaald gaat verloren tijdens gebruik, met name door verdamping. De rest wordt gezuiverd in 
de Integrale Afvalwater Zuiveringsinstallatie (IAZI) en geloosd op de Maas via een zijtak van de Ur.

Kennis en netwerk 
Op Nederlandse schaal drinken liefst vier miljoen mensen kraanwater dat gemaakt is van Maaswater. WML 
en de drinkwaterbedrijven benedenstrooms van Limburg hebben een groot belang in een zo schoon mogelijke 
Maas. Maar niet alleen de kwaliteit is een zorgpunt voor de drinkwatervoorziening, drie opeenvolgende droge 
zomers hebben aangetoond dat er een mismatch is tussen de beschikbaarheid van water en het water-
gebruik. Een verduurzaming van het Limburgse watersysteem is hard nodig. WML en Waterschapsbedrijf 
Limburg brengen dan ook graag hun kennis en netwerk in het programma Circulair water voor Chemelot in.

 Klimaatneutrale bedrijfsvoering
Op 1 januari 2015 startte het programma WML Klimaatneutraal. Hoofddoel is een klimaatneutrale bedrijfs-
voering in 2020. Sinds de start heeft WML daarvoor flink ingezet op de reductie van de CO2-uitstoot en het 
opwekken van duurzame energie. We investeerden onder andere in zonne-energie en een waterkracht-
turbine, keken kritisch naar het energieverbruik van onze gebouwen en de uitstoot van ons wagenpark en 
voerden het instrument CO2-beprijzing in. Hierbij wordt in relevante business cases rekening gehouden met 
de maatschappelijke kosten van de CO2- uitstoot, om duurzamere varianten in onze afwegingen beter te 
laten scoren. In het voorjaar van 2021 toetst een onafhankelijke partij of de inspanningen hun vruchten 
hebben afgeworpen en daarmee het programma afgesloten kan worden.
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Windpark Ospeldijk 
Centraal in de weg naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering staat Windpark Ospeldijk, volgens de laatste 
inzichten goed voor 60% van WML’s energiebehoefte vanaf 2021. Samen met de lokale energiecoöperatie 
Newecoop (die wordt ondersteund door coöperatie Zuidenwind) werkt WML vlakbij pompstation Ospel 
aan de bouw van vier windturbines in Ospeldijk (Nederweert). Twee daarvan zijn van WML en leveren naar 
verwachting zo’n 22,5 miljoen kWh stroom per jaar. Dat betekent niet alleen een substantiële reductie van
de energierekening, maar het is vooral een belangrijke bijdrage in de klimaatneutrale bedrijfsvoering.

Medio 2021 
Vlak voor de zomer van 2020 werden de vergunningen voor Windpark Ospeldijk definitief, was de financiering 
geregeld en werd de bouw aanbesteed. De uitvoering begon eind augustus met het aanleggen van de 
stroomkabels voor de molens. Daarna zijn de funderingen, die bestaan uit 2600 m3 beton, gestort. Eind 
februari 2021 werd het inkoopstation aan de Vennedijk geplaatst. Daar wordt de opgewekte stroom via een 
schakelstation op het landelijke net gezet. Vanaf maart 2021 zijn de vier masten vanuit Antwerpen op trans-
port gezet naar de bouwplaats. Gezien de grootte een hele logistieke operatie. De vier molens (hoogte 135 
meter) zijn aangevoerd via het Kanaal Wessem-Nederweert. De twaalf wieken (lengte 74 meter) gingen 
op transport via de weg, dwars door de kern van Ospel. Als alles meezit, draaien de molens medio dit jaar 
hun eerste rondjes.

Klanttevredenheid
De klanten gaven de overall dienstverlening van WML in 2020 een 7,8, hetzelfde rapportcijfer als in 2019.  
De tevredenheid over verschillende ‘klantprocessen’ kwam gemiddeld uit op eveneens 7,8. Dit ligt bijna op 
het gestelde doel van 7,9 en is hoger dan de afgelopen twee jaar.      

Verbeteracties 
De processen storingen, meteropname en jaarafrekening, watermeterwissel, verhuizen en betalings- 
procedure scoren op of boven de doelstelling. Andere processen doen dat niet en kunnen beter. Zo zijn er 
verbeteracties uitgezet voor een betere communicatie tijdens en na het reinigen van waterleidingen en voor 
het proces van aanleggen van nieuwe leidingen. Het nakomen van afspraken en de netheid van werken 
van onze monteurs vragen in dit proces om nieuwe acties.

Klachten 
In absolute zin krijgt WML weinig klachten van klanten. Maar omdat het afhandelen van klachten onder de 
doelstelling scoort en we klachten uiterst serieus nemen, intensiveert WML de aandacht voor het verbeteren 
van dit proces verder waarbij WML voortborduurt op de acties en het verbeterplan die er al liggen voor het 
klachtenproces.

Tarieven 2020-2021
Een gemiddeld huishouden (met een watergebruik van 105 m3 per jaar) betaalde in 2020 voor een heel jaar 
drinkwater van WML € 206,36. In 2021 wordt dat € 226,76.
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Prijsverhoging 
Aanleiding voor de prijsverhoging was een optelsom van ontwikkelingen, waaronder veranderingen in het 
financiële speelveld en de gevolgen hiervan voor de mogelijkheden van WML om financiering aan te trekken 
voor de noodzakelijke investeringen in de infrastructuur. Deze investeringen komen voort uit enerzijds de 
permanente investeringsopgave van WML om de drinkwatervoorziening in de provincie Limburg op peil 
en robuust te houden en anderzijds de toenemende investeringsnoodzaak om de effecten van klimaat-
verandering op het gebied van de beschikbaarheid van water, de stijgende drinkwatervraag, extreme pieken 
in de drinkwatervraag en een toename van verontreinigingen van waterbronnen met nieuwe schadelijke 
stoffen het hoofd te kunnen bieden.De leveranciers hiervan (commerciële banken) hanteren strengere 
normen dan die voorheen golden voor het verstrekken van leningen aan drinkwaterbedrijven. Ook moeten 
drinkwaterbedrijven in hun tariefbeleid rekening houden met overheidsregels. Zo stelt de overheid een limiet 
aan hoeveel vermogenskosten een drinkwaterbedrijf mag verwerken in zijn tarieven: de WACC-limiet. 
Als deze té scherp wordt gesteld, komt een drinkwaterbedrijf klem te zitten tussen de eisen die de banken 
stellen en het voldoen aan de limiet. 

Herijking financieel beleid 
Het leidde in 2020 tot een herijking van het financieel beleid. Hoofddoel daarvan is om zo snel mogelijk de 
financierbaarheid van WML in het algemeen en de voorziene noodzakelijke investeringen voor de komende 
jaren opnieuw te borgen. Ondanks dat WML het investeringsprogramma en de planning daarvan bijstelde en 
haar bedrijfskosten verlaagde, bleek het toch noodzakelijk het tarief in 2021 - na een lange periode waarin de 
tarieven stabiel bleven of juist daalden - te verhogen. 

De aandeelhouders van WML stellen elk jaar in november de tarieven voor het volgende jaar vast. Omdat zij 
vooraf bestuurlijk en ambtelijk uitvoerig geïnformeerd en betrokken waren bij de materie, was er in november 
2020 brede steun voor de tariefsverhoging in 2021.   

> Tarievenregeling WML
> Tarievenadvertentie 2020
> Tarievenadvertentie 2021

Heilige bronnen voor Limburgs drinkwater
Onder de noemer ‘Hoe drink jij jouw Limburgs water’ voert WML al een aantal jaren een publiciteitscampagne 
met als doel het drinken van kraanwater, als gezonde en duurzame dorstlesser, te stimuleren. In 2020 is het 
accent van de campagne, nu onder de noemer ‘Het beste in Limburg naar boven gehaald’, verlegd naar 
de bronnen voor het Limburgs drinkwater. Die bronnen zijn altijd in de buurt: Limburgers leven boven op het 
drinkwater van morgen en overmorgen. En dat betekent dat iedereen kan bijdragen aan het beschermen van 
de drinkwaterbronnen.

Bewustwording 
Zo’n bewustwording begint met kennis. Dat Limburg, net als de rest van Nederland, een topkwaliteit drinkwater 
heeft, dat weten de meeste mensen wel. Maar waar ons drinkwater nou precies vandaan komt, dat weten 
maar weinig Limburgers. Uit onderzoek* blijkt dat slechts 14% het zeker denkt te weten. Als ze raden, dan 
gaat het ook best vaak mis. Zo denkt 38% dat hun drinkwater wordt gemaakt van grondwater, en 42% denkt 
dat oppervlakte- (rivier)water de bron is voor het eigen drinkwater. In werkelijkheid ligt de verhouding anders: 
75% van het Limburgse drinkwater wordt gemaakt van grondwater en de overige 25% van oppervlaktewater. 
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Het onzichtbare zichtbaar maken
De bronnen van het Limburgse drinkwater liggen vaak op de mooiste plekken van Limburg. WML stippelde in 
samenwerking met Route.nl een reeks wandel- en fietsroutes uit op de drinkwaterbronnen van Limburg. Elke 
route is voorzien van extra achtergrondinformatie. Zo hoopt WML het onzichtbare zichtbaar te maken.

*Onderzoek eind 2019 door R&M Matrix 

> Limburgse bronnen en hun relatieve aandeel in de winning van water
> Campagne-uiting

Educatie kiem voor waterbewustzijn
WML hecht veel waarde aan het creëren van waterbewustzijn bij inwoners van Limburg. En dat is het meest 
effectief bij een start op jonge leeftijd. Jaarlijks volgen tussen de 5.000 en 6.000 basisschoolleerlingen 
in groep 7 het programma Watermakers van Limburg. Centraal daarin staat een excursie naar het Water-
Centrum in Waterproductiebedrijf Heel. Na een voorbereiding in de klas brengt een speciale Waterbus 
de leerlingen naar het WaterCentrum waar ze met behulp van iPads een augmented reality tour in de 
waterfabriek maken.

Interactieve website 
Sinds het begin van de coronacrisis, half maart, is het echter stil in het WaterCentrum. De excursies zijn tijdelijk 
niet mogelijk. Toch bleef het vanuit WML niet stil. Het educatieve programma is aangeboden aan leerkrachten 
van groep 7/8 die het op konden nemen in hun (t)huiswerkprogramma. Dankzij de interactieve website en
downloadbare werkbladen zijn de waterlessen online prima te volgen.  

Waterproefjes 
Voor een breder publiek zijn eenvoudige waterproefjes aangeboden via social media. Proefjes zoals het 
nabootsen van de waterdruk, het zuiveren van water en testen hoe sterk water is. Nieuw in 2020 was dat 
álle drinkwaterbedrijven het begin van het schooljaar startten met de Nationale Kraanwaterdag. Op 23 
september vond de aftrap plaats voor 200.000 schoolkinderen om gedurende het hele jaar actief met het 
thema drinkwater bezig te zijn. Niet alleen het drinken van water staat centraal. Ook het slim omgaan met 
kraanwater in huis krijgt aandacht. Uit onderzoek* blijkt dat kinderen het belangrijk vinden dat we in Neder-
land slim omgaan met kraanwater (82%). Ongeveer één derde gelooft dat er genoeg kraanwater is voor 
altijd, tegelijkertijd denkt meer dan de helft van de kinderen (55%) dat kraanwater op kan raken.

Explore Zone Continium
In 2020 ging WML samen met ketenpartners Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg een 
partnership met Continium Discovery Centre in Kerkrade aan. In de Explore Zone is een aantal ‘doe-stations’ 
vernieuwd. Bezoekers kunnen hier zelf aan de slag om de waterkringloop te activeren. Daarmee kunnen 
ook het voorgezet onderwijs en technisch beroepsonderwijs kennismaken met de drinkwaterwereld.

 *Kantar Public
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Iedereen heeft recht op water, 
maar het is niet gratis
Wel of niet afsluiten van wanbetalers; het blijft een ingewikkeld thema bij een eerste levensbehoefte als drink-
water. Formeel mag een drinkwaterbedrijf, in het belang van haar eigen bedrijfsvoering en de klanten die wél 
betalen, wanbetalers afsluiten van de drinkwatervoorziening. Maar dat willen we natuurlijk wel zorgvuldig 
doen. Daarom benadert WML wanbetalers met herinneringen en eigen incasseerders. Ook biedt WML, indien 
mogelijk of onder bepaalde voorwaarden, betalingsregelingen aan. Daarnaast werkt het bedrijf samen met 
derden zoals schuldhulpverlenende instanties en gemeenten. De gemeenten in Limburg en WML hebben dit 
neergelegd in een convenant.

Vroegsignalering 
Met de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is de vroegsignalering van schulden sinds 
1 januari 2021 een wettelijke taak voor de gemeente. Achterstand in het betalen van de drinkwaterrekening is 
voortaan één van de zes signalen op basis waarvan zij uit eigen beweging schuldhulpverlening kan aanbieden. 
Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid juicht WML een intensiever contact hierover met gemeenten toe. 
Teneinde afsluiting en een verdere ophoping van openstaande waterrekeningen te voorkomen, treedt WML 
graag zo vroeg mogelijk in overleg. 

Pandemie 
In het bijzondere coronajaar 2020 heeft de drinkwatersector afgesproken klanten niet af te sluiten van de 
drinkwatervoorziening. De betalingsverplichting voor het gebruikte drinkwater evenals bestaande betalings-
verplichtingen, incasso- en/of schuldhulpverleningstrajecten blijven van kracht. WML gaat coulant om met 
klanten die in betalingsproblemen komen als gevolg van de pandemie.

Modulaire zuivering Breehei
Nadat in 2017 al het distributiegebouw van het nieuwe pompstation Breehei in gebruik was genomen, ging 
medio 2020 de nieuwe modulaire en hybride zuivering in bedrijf. Modulair omdat de zuivering makkelijk 
kan worden uitgebreid of zelfs verplaatst. Hybride omdat er twee verschillende zuiveringstechnieken worden 
gebruikt. Een unieke methode in Nederland.

Filterstraten 
Er functioneren vijf ‘filterstraten’ in de nieuwe zuivering. Vier daarvan werken volgens het BOT-Nat-Nat principe. 
Het opgepompte grondwater passeert achtereenvolgens een Beluchtings Ontgassings Toren, een nat (het 
filtermateriaal staat geheel onder water) voorfilter en een nat nafilter. In de vijfde filterstraat wordt een andere 
methode toegepast: het water gaat hierin direct naar een droog (het zandfilter staat niet geheel onder water) 
voorfilter en daarna naar een nat nafilter.

Full-scale 
De gebruikelijke methode om op kleine schaal via een pilotinstallatie te testen welke zuiveringsmethode het 
beste resultaat levert, gaf in dit geval geen helder antwoord. Met name op het vlak van biologische stabiliteit 
was het beeld niet eenduidig. Reden om de twee methodes full-scale gedurende drie jaar met elkaar te 
vergelijken.
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Uniek aan het project is ook dat de modulaire zuivering samen is ontworpen door de ontwerpers en eindgebruikers, 
vertelt projectmanager Frans Habets: ‘In het verleden maakte Engineering samen met Onderzoek & Advies een 
ontwerp en kon je als operator rustig afwachten op wat komen zou. Nu voel je dat er samen verantwoordelijkheid 
wordt gedragen. Dat maakt de betrokkenheid bij deze complexe installatie groot.’

Na oplevering van de nieuwe zuivering is in 2020 het opruimen van het oude filtergebouw en andere installatie-
onderdelen aanbesteed. Een oude opslag voor schoon drinkwater maakt daarbij plaats voor een grotere reinwater-
kelder. Deze kan na de ingebruikname in 2022 de functie overnemen van eenzelfde opslag in het zuidelijker 
gelegen Californië. 

>  Column Wim Moorman over sloop oude pompstation Breehei
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Verdieping
 

>  Samenwerking Limburgse waterpartijen groeit

>  Zuinig omgaan met drinkwaterbronnen steeds grotere uitdaging

>  Nieuwe toekomststrategie productiemiddelen: 

   niet alles verbinden, maar lokaal verbeteren
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Samenwerking Limburgse 
waterpartijen groeit

De klimaatverandering en daarmee verbonden toename van extreme weers-
omstandigheden (droogte, hitte, stortbuien met wateroverlast) maken een 
transitie van ons watersysteem steeds noodzakelijker. Waar dat vroeger vooral 
was gericht op het afvoeren van water, gaat het nu vooral om vasthouden en 
een zuiniger gebruik. Om dit te bereiken, slaan de partijen in de waterketen 
zowel nationaal als regionaal de handen ineen. In 2020 zijn ook in de samen-
werking in de Limburgse waterketen goede stappen gezet, vertellen Carla 
Brugman (voormalig gedeputeerde Energie, Openbaar Vervoer, Natuur en 
Water Provincie Limburg), Josette Van Wersch (lid dagelijks bestuur Klimaat/
waterketen Waterschap Limburg) en Joyce Nelissen (directeur-bestuurder WML).

Toegenomen bewustwording

Toen Carla Brugman in 2011 lid werd van Provinciale Staten van Provincie Limburg, was water nog een 
ondergeschoven kindje. ‘Ik bracht in discussies vaak als enige het onderwerp water naar voren. De laatste 
jaren is er veel meer aandacht voor gekomen, door de klimaatverandering en drie opeenvolgende jaren 
van extreme droogte. De bewustwording dat de natuur en de mens niet zonder water kunnen, is toe-
genomen. Zonder water geen leven.’
Tegelijkertijd kwam Brugman (zittingsperiode gedeputeerde 2019-2021) er achter dat de waterwereld in 
Nederland bijzonder ingewikkeld is georganiseerd. Het aantal gremia en overleggen waarin ze actief is, 
is groot. ‘Het eerste half jaar als gedeputeerde zag ik door de bomen het bos niet meer. De waterbevoegd-
heden zijn over veel partijen verspreid. Dat begint al bij de rijksoverheid. De landelijke verantwoordelijkheid 
voor de waterkwaliteit ligt bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Om iets te bereiken in het 
Actieprogramma Nitraatrichtlijn, is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nodig. Zie die 
twee ministers maar eens aan tafel te krijgen.’ 
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Water als leidend principe

Ondanks de complexe verdeling van bevoegdheden, of misschien wel juist daardoor, werken de partijen in 
de waterketen steeds meer met elkaar samen. De noodzaak daarvan is groot, maakt Josette Van Wersch 
duidelijk. ‘De afgelopen drie jaar hebben we gemerkt dat water schaars kan worden. We zoeken daarom 
naar manieren om door intensieve samenwerking zoveel mogelijk water vast te houden en te hergebruiken in 
tijden dat we het nodig hebben. En pas af te voeren als dat echt moet. Belangrijk is dat water het leidend 
principe is bij het ruimtegebruik, zowel bovengronds als ondergronds. Een mooie uitdaging om daar de 
komende jaren met andere partijen, zoals de provincie, gemeenten, WML en andere belanghebbenden, 
invulling aan te geven. Ik kijk er naar uit en zo komen we samen tot een klimaatrobuust watersysteem.’

Water verbindt

In 2020 zijn in de samenwerking in de waterketen goede stappen gezet, zowel landelijk als regionaal. 
De landelijke koepelorganisaties van waterschappen en drinkwaterbedrijven, de Unie van Waterschappen 
en Vewin, werkten aan het gezamenlijk manifest ‘Water verbindt’, dat ze op 1 maart 2021 publiceerden. In 
het manifest roepen ze medeoverheden en gebiedspartners op om samen een klimaatrobuust watersysteem 
te realiseren, door water sturend te laten zijn voor de ruimtelijke inrichting, water beter vast te houden en 
verdelen, zuinig om te gaan met water en de waterkwaliteit te verbeteren en vervuiling te voorkomen. Joyce 
Nelissen is blij met het manifest dat volgens haar laat zien dat de partijen in de waterketen elkaar steeds 
beter weten te vinden op de grote en strategische watervraagstukken. ‘Dat zie ik ook in Limburg. We zoeken 
elkaar op voor het gezamenlijke belang van het hele watersysteem en de opgaven die daarin voor ons 
liggen. En die opgaven worden steeds groter, zowel voor wat betreft de kwantiteit als de kwaliteit van in ons 
geval de bronnen voor de drinkwatervoorziening.’
 
 
Beschermen grondwater 

Nelissen ziet ook met veel genoegen dat de provincie steeds nadrukkelijker stelling neemt in de water- 
discussies, een kanteling die door gedeputeerde Brugman wordt bevestigd. Een goed voorbeeld is dat de 
provincie en WML samen optrekken in het onderzoek naar en overleg over de Roerdalslenk, één van de 
twee grote diepe grondwaterreservoirs voor de drinkwatervoorziening van WML. Brugman: ‘Uit onderzoek 
blijkt dat de hoeveelheid grondwater hier afneemt. Er worden miljoenen liters grondwater weggepompt voor 
de bruinkoolwinning in Duitsland, maar ook voor de drinkwatervoorziening in Limburg, Brabant en Vlaanderen. 
Dat kun je niet eindeloos blijven doen. WML heeft jaren geleden miljoenen geïnvesteerd in de winning van 
oppervlaktewater, om de onttrekking van grondwater uit de Roerdalslenk te verminderen. Die investering is 
natuurlijk niet voor niets gedaan.’
Een tweede voorbeeld waarbij de provincie en WML samen optrekken, is het programma Duurzaam Schoon 
Grondwater. Hierin worden agrariërs in grondwaterbeschermings- en waterwingebieden gestimuleerd 
minder bemesting en gewasbeschermingsmiddelen toe te passen, zodat deze ook minder kunnen uitspoelen 
naar het grondwater. Brugman vindt dat dit, ondanks verbeteringen, nog niet genoeg oplevert. ‘Boeren 
hebben te maken met zo veel regelgeving dat ik me kan voorstellen dat ze geen zin hebben zich ook hier 
nog druk over te maken. Toch zal het moeten om het grondwater en drinkwater te beschermen.’ 
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In kaart brengen waterstromen

Ook de samenwerking tussen Waterschap Limburg (WL) en WML kreeg in 2020 een nieuwe impuls. Behalve 
dat de twee met onder meer de provincie structureel overleg voeren aan onder meer de Klimaatadaptatie-
tafel in Limburg, zijn er ook (nieuwe) onderlinge initiatieven en projecten. Zo betrekt Waterschap Limburg WML 
nadrukkelijk bij het project Waterstromen. Van Wersch licht toe: ‘We hebben samen geconstateerd dat het 
goed is de waterbalans in Limburg in kaart te brengen. Hoe lopen nu de waterstromen in onze provincie? 
Wat komt er bij Eijsden via de Maas binnen, wat wordt er in de provincie toegevoegd en onttrokken en wat 
gaat er uiteindelijk via de Maas richting de zee? Wil je samen goede maatregelen nemen, dan moet je die 
waterbalans goed in beeld hebben. Pas dan kun je ook een klimaatadaptatiestrategie voor de langere termijn 
opstellen. De praktijk laat immers zien dat beslissingen op de ene plek in de waterketen altijd gevolgen hebben 
voor andere plekken. Water houdt zich niet aan grenzen. Het hangt allemaal met elkaar samen, dus moet je 
dit ook samen oppakken.’
Het waterschap, dat overigens ook de provincie, Rijkswaterstaat en de LLTB betrekt bij het project Waterstromen, 
zoekt de samenwerking met WML verder onder meer op bij het initiatief om met de Limburgse Werkgevers 
Vereniging (LWV) te onderzoeken of en in hoeverre bedrijventerreinen kunnen worden afgekoppeld van 
het riool. ‘Hoe minder water op het riool, hoe minder wateroverlast’, aldus Van Wersch. ‘We zien ook dat de 
beregening in periodes van droogte veel water vraagt, maar ook tot verspilling leidt. We zoeken samen naar 
manieren waarop we afvalwater en regenwater zodanig zuiveren dat ze kunnen worden ingezet voor onder-
grondse irrigatie. Om steeds voldoende water beschikbaar te hebben, realiseer ik mij - en samen met mij 
andere partijen - dat elke druppel telt. Daarom onderzoeken we bijvoorbeeld ook of het effluent uit de riool-
waterzuivering kan worden hergebruikt. En in SUPERLOCAL in Kerkrade onderzoeken we met onder meer 
WML of en hoe je in een woonwijk een volledig gesloten waterkringloop kunt realiseren.’ 

 
Bestendigen en uitbreiden

Brugman, Van Wersch en Nelissen vinden dat de partijen in de waterketen op de goede weg zijn. Maar ze 
zeggen ook dat ze nog aan het begin staan in hun constructieve samenwerking. Er zijn nog tal van kansen 
om aan die samenwerking verder invulling te geven. Zo is WML in 2021 het nieuwe programma Zuinig op 
Water gestart. Daarin werkt het drinkwaterbedrijf op vier domeinen aan de vermindering van het drinkwater-
verbruik in Limburg: de huishoudelijke klant, de zakelijke klant, de eigen processen en het Limburgse 
watersysteem. Maar, zoals Nelissen ook elders in dit jaarverslag zegt: ‘Onze invloed is maar beperkt. Alleen 
de eigen processen hebben we zelf in de hand. Op de overige drie domeinen zijn we afhankelijk van andere 
partijen. Daarvoor geldt dat alleen een gezamenlijke aanpak tot resultaat leidt.’ Nelissen wijst verder op de 
noodzaak van een betere bescherming van de kwaliteit van de drinkwaterbronnen. ‘Om in 2027 te voldoen 
aan de richtlijnen van de Kader Richtlijn Water, moet er een tandje bij. Het is noodzakelijk dat dit bij de 
kabinetsformatie op de politieke agenda komt.’
Brugman onderschrijft dit en zegt verder dat er vooral in de landbouwsector nog veel moet gebeuren. 
De voormalig gedeputeerde zat sinds december 2020 in een landelijke taskforce die de uitvoering van het 
Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn aanzwengelt en de opstelling van het zevende programma (dat 
januari 2022 begint) voorbereidt. ‘Wij hebben een tussenstap bepleit. Alvorens aan dat zevende programma 
te beginnen, moeten we goed weten waar we staan. De provincie Limburg maakt zich daar ernstig zorgen 
over. Zoals het er nu naar uitziet, gaan wij de Europese nitraatnormen niet halen.’ Daarnaast vindt Brugman 
dat er een steviger discussie mag komen over het soort gewassen dat we in Nederland telen. ‘Natuurlijk zal 
de landbouw altijd water nodig hebben, maar ze zou veel meer moeten kijken naar welk gewas op welke 
grond het beste resultaat oplevert. Door alleen maar maïs neer te zetten, hebben we veel te veel water nodig.’ 
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Gedachtengoed

Van Wersch wijst tot slot met een praktisch voorbeeld nog op de rol van de gemeenten in de watertransitie.  
‘Het waterschap heeft de laatste drie jaar tijdens de periodes van droogte een tijdelijk verbod ingesteld om voor 
beregening water uit de beken te halen. Gemeenten geven aan dat het gras op hun voetbalvelden geel wordt 
en vragen om ontheffing van het verbod. Hoe mooi zou het zijn als gemeenten water in de winter bufferen in 
bijvoorbeeld aardappelpercelen nabij voetbalvelden, om dit in periodes van droogte in te zetten voor beregening? 
Voordeel hiervan is dat onttrekkingen uit die beken in de zomer niet meer nodig zijn. Dat illustreert het gedachten-
goed waar we in de samenwerking in de Limburgse waterketen naar toe werken. Een gedachtengoed waarin 
we, vanuit ieders eigen opgave en discipline, samen en met één blik naar het totale watersysteem kijken. Want 
zoals ik al eerder zei: elke druppel telt.’
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Zuinig omgaan met 
drinkwaterbronnen steeds 
grotere uitdaging

De klimaatverandering en het alsmaar opduiken van nieuwe stoffen in het 
oppervlakte- én grondwater maken het steeds urgenter om zuinig om te gaan 
met onze drinkwaterbronnen. Ook in 2020 kreeg de bronbescherming weer 
veel aandacht bij WML. Volgens Martijn Groenendijk, hoofd van de afdeling 
Onderzoek en Advies, is er van acute (kwantitatieve en/of kwalitatieve) problemen 
in de Limburgse drinkwatervoorziening geen sprake. Maar met onder meer 
nitraat en gewasbeschermingsmiddelen in grondwater en de opkomst van 
PFAS in Maaswater neemt het aantal uitdagingen wel toe. 
 
 

Geen leveringsproblemen

In 2020 was er opnieuw sprake van lange periodes van droogte, een fors neerslagtekort en periodes van 
extreme hitte. WML bleef echter altijd voldoende drinkwater leveren, al was het op sommige piekmomenten 
wel spannend, aldus Groenendijk. ‘De productiecapaciteit van drinkwaterbedrijven, ook van WML, is van 
oudsher afgestemd op piekmomenten. In de zomer wordt meer drinkwater afgenomen dan in de winter, 
overdag meer dan ’s nachts. Door de klimaatverandering zien we wel dat de pieken hoger worden en langer 
aanhouden. In de zomer scheelt dat ongeveer 10-15% in vergelijking met een aantal jaar geleden.’

Superstresstest

WML rekent door waar op piekmomenten de grootste knelpunten bestaan of kunnen ontstaan, vertelt Groenendijk. 
‘Tot nu toe hebben we deze met onze bestaande infrastructuur kunnen opvangen, maar blijft dat zo? 
Met stresstesten proberen we te achterhalen hoeveel ruimte er nog is om een verdere verhoging van de pieken 
op te vangen. Overigens was de warme zomer van 2020 al een soort superstresstest omdat veel mensen van-
wege het coronavirus thuis bleven. Dat we het zelfs toen hebben gered, geeft vertrouwen naar de toekomst. 
De uitdaging ligt echter niet zozeer in de stijgende watervraag, maar in de toename van extreme pieken. Je 
zou denken dat de waterpiek en watervraag, als er weer normalere tijden aanbreken, niet veel verder kunnen 
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stijgen. Maar zeker weten doen we dat natuurlijk niet. Behalve klimaatverandering spelen ook economische 
en demografische ontwikkelingen mee. Een bewust gebruik van drinkwater door onze klanten kan hierbij in 
ieder geval helpen.’

Stijgende watervraag

Los van mogelijke piekmomenten voorziet Groenendijk voor de nabije toekomst geen kwantitatieve leverings-
problemen voor WML. Het bedrijf wint zo’n driekwart van haar drinkwater uit grondwater. Hoewel de recente 
neerslagtekorten op korte termijn nauwelijks invloed hebben op de drinkwatervoorziening, worden bronnen 
natuurlijk wel minder aangevuld. Daar staat de stijgende watervraag tegenover, aldus Groenendijk, zeker in 
het gebied tussen Venlo, Weert en Roermond in Midden-Limburg. ‘Dat komt ook door de economische groei 
in deze regio en de daarmee samenhangende toename van het aantal drinkwateraansluitingen.’

Ook bij een stijgende vraag kan WML echter voldoende drinkwater blijven leveren, verzekert Groenendijk. WML 
is hierover steeds in goed overleg met Provincie Limburg, die nu werkt aan het Provinciaal Waterprogramma 
2022-2027. Daarin wordt onder meer geregeld hoeveel grondwater voor de komende planperiode is gere-
serveerd voor de drinkwatervoorziening. De vergunningen bieden nu voldoende ruimte en dat blijven ze naar 
verwachting ook in de toekomst doen, aldus Groenendijk. ‘Wel onderzoekt de provincie het verloop van de 
grondwaterstanden in de Roerdalslenk. WML wordt hier nauw bij betrokken. Onze diepe bronnen leveren hier 
het zuiverste grondwater dat we hebben. De Roerdalslenk staat al decennia onder invloed van de bemaling 
van de bruinkoolgroeves in Duitsland. Gelukkig wordt de bruinkoolwinning tussen nu en 2038 afgebouwd 
en wordt de enorme bemaling om de groeves droog te houden gestaakt. Langzaam zal zich dan een nieuw 
evenwicht instellen van het grondwater in de Roerdalslenk. We willen nu met de provincie onderzoeken welke 
invloed de klimaatverandering, drinkwaterwinningen en overige winningen in Limburg, Brabant, Vlaanderen 
en Nordrhein-Westfalen op de grondwaterstanden hebben. De diepe bronnen in de Roerdalslenk zijn namelijk 
niet alleen nu nodig, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Het is van groot belang er zuinig mee 
om te gaan. Daarom ook wijst de provincie ze aan als ‘Aanvullende Strategische Voorraad’ voor de drinkwater-
voorziening.’ 

Lage Maasafvoer in droge perioden

De neerslagtekorten hebben wel invloed op de Maas, per slot van rekening een regenrivier. WML maakt uit 
Maaswater ongeveer 25% van haar drinkwater. Ook in 2020 was het debiet in de Maas soms bijzonder laag. 
Verontreinigende stoffen worden dan veel minder verdund dan bij een hoge waterafvoer. Het leidde in 2020 
niet tot meer innamestops dan in vorige jaren. Een goede ontwikkeling was volgens Groenendijk dat er betere 
afspraken kwamen met het bedrijf Sitech, dat het afvalwater zuivert van het industrieterrein Chemelot. ‘Dat is 
deels een gevolg van goed overleg en deels een kwestie van juridische maatregelen. Waterschap Limburg 
heeft een nieuwe strengere lozingsvergunning aan Sitech verstrekt. Daarin is vastgelegd dat de lozing van 
bepaalde stoffen in de komende jaren moet worden gereduceerd. WML heeft aan het opstellen van de 
vergunning meegewerkt. Het is een goed voorbeeld van hoe je door onderlinge samenwerking én met 
regel-geving tot een betere bronbescherming komt.’ 

Dit voorbeeld laat volgens Groenendijk zien dat het aanpakken en saneren van de vervuilingsbron de beste 
bronbescherming biedt. ‘Hoe zuiverder het afvalwater dat Sitech loost in de Maas, hoe minder wij het Maas-
water bij de winning hoeven te zuiveren. Overigens zijn er natuurlijk veel meer bedrijven die op de Maas lozen, 
zeker over de grens in Wallonië. Het is een uitdaging ook die bronnen op te sporen. We proberen in toenemende 
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mate de contacten over de grens aan te halen. Dat doen we zelf, maar ook samen met Rijkswaterstaat en in 
RIWA-verband (RIWA is het samenwerkingsverband van Nederlandse drinkwaterbedrijven die drinkwater uit 
de Maas winnen - red.).

PFAS

Lozingen van bedrijven kunnen gericht worden aangepakt. Het zijn in het jargon de ‘puntbronnen’ van veront-
reiniging van oppervlaktewater. Lastiger zijn de ‘diffuse bronnen’, de bronnen die verspreid over een groter 
gebied voorkomen. Een voorbeeld zijn de PFAS-verbindingen. Poly- en perfluoralkylstoffen, afgekort PFAS, 
worden vanwege hun water- en vetafstotende eigenschappen verwerkt in veel producten zoals jassen,  
pannen, bakpapier, voedselverpakkingen, smeermiddelen, skiwax en blusschuim. Vanwege hun toxische 
eigenschappen zijn ze risicovol voor mens en milieu en ze komen, naast een aantal duidelijke puntbronnen, 
ook diffuus in het oppervlaktewater terecht. ‘Pas sinds enkele jaren zijn we in staat om een aantal PFAS-
stoffen in lage concentraties te meten’, vertelt Groenendijk. ‘Omdat ze  in veel producten worden toegepast, 
komen ze overal in het milieu terecht, waarbij ze al in lage concentraties de gezondheid schaden. Vervelend 
is dat we PFAS in de drinkwaterzuivering niet of nauwelijks kunnen verwijderen. De concentraties in het 
oppervlaktewater bij onze drinkwaterinnamelocaties zijn gelukkig echter nog laag.’

Volgens Groenendijk zal regelgeving het drinkwater tegen PFAS moeten beschermen. ‘Europa heeft sinds kort 
een nieuwe drinkwaterrichtlijn voor PFAS opgesteld. Deze wordt mogelijk aangescherpt, maar daar is nog 
discussie over. Ook in Nederland doet het RIVM er onderzoek naar. De drinkwatersector juicht dat toe, maar 
nog liever zien we dat PFAS verboden worden en niet meer in het milieu terecht kunnen komen. Op weg naar 
een mogelijk verbod zullen we de concentraties in het oppervlaktewater nauwgezet volgen. Waar mogelijk 
kunnen we ons samen met de omgevingsdiensten, waterschappen en Rijkswaterstaat inzetten om de punt-
bronnen zo spoedig mogelijk te saneren.’ 

Medicijnresten

PFAS zijn niet het enige zorgenkind in het oppervlaktewater. ‘Was dat maar waar’, zegt Groenendijk. ‘Er zijn 
meer chemische stoffen waar we na een lozing  last van hebben. Om de kwaliteit van het in te nemen Maas-
water te borgen, maakt WML gebruik van een uitgebreid chemisch bewakingssysteem én een biologisch 
waarschuwingssysteem met watervlooien en zoetwatermosselen. Die reageren meteen op significante af-
wijkingen in het Maaswater. Als dat gebeurt, gaan wij uitvoerig meten om te bepalen om welke stof het gaat. 
Los daarvan bewaken we ook met Rijkswaterstaat en de andere drinkwaterbedrijven voortdurend de kwaliteit 
van het Maaswater. Die kwaliteitsborging hoort bij onze verantwoordelijkheid om altijd drinkwater van hoge 
kwaliteit te produceren.’ 

Hoe zit het overigens met de concentraties van medicijnenresten in het oppervlaktewater? Volgens Groenen-
dijk zijn die nog steeds heel laag, maar de drinkwatersector houdt de vinger aan de pols. ‘Uit testen van het 
RIVM blijkt dat de huidige concentraties niet tot schade aan de gezondheid leiden. Maar ook hier vindt de 
drinkwatersector dat deze stoffen zo veel mogelijk uit het milieu weg moeten blijven. Daarom zijn we onder 
meer met waterschappen in gesprek over bijvoorbeeld het toepassen van voorzuivering bij ziekenhuizen. 
Omdat ook hier saneren aan de bron het beste werkt.’
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Testcase voor de samenwerking

Aanleiding tot zorgen in de drinkwatersector is ook de ‘vergrijzing’ van het grondwater, waarbij door mense-
lijk handelen steeds meer vreemde stoffen in het grondwater terecht komen, eerst in de ondiepe lagen, op 
langere termijn mogelijk ook in de diepe lagen. Daarnaast wordt de ondergrond voor steeds meer functies 
gebruikt. Te midden van alle druk op de drinkwaterbronnen wordt het steeds belangrijker om de bestaande 
grondwateronttrekkingen voor de drinkwatervoorziening te behouden. In de Beleidsnota Drinkwater is dat 
onderkend, met als adagium ‘beschermen om te blijven’. Provincie Limburg neemt dit over in het nieuwe 
Waterprogramma 2022-2027. 

Spannend bij de genoemde bescherming vindt Groenendijk met name de op sommige locaties relatief hoge 
concentraties van nitraat en resten van gewasbeschermingsmiddelen uit de landbouw in het grondwater. 
Dit gevaar dreigt vooral bij de winning in de kalksteengebieden in Zuid-Limburg. Groenendijk benadrukt het 
belang van samenwerking met de provincie en Limburgse Land- en Tuinbouw Bond (LLTB) in het terugdringen 
van het nitraatprobleem. ‘In grondwaterbeschermings- en waterwingebieden hebben we jaren geleden het 
programma Duurzaam Schoon Grondwater geïntroduceerd. Daarin werken we samen met agrariërs aan het 
terugdringen van bemesting en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Inmiddels wordt deze aanpak 
aangevuld met het samen met de LLTB en provincie opgestelde Limburgs uitvoeringsprogramma nitraat. 
Dit leidt aantoonbaar tot resultaat. De stijging van nitraat in het grondwater is tot staan gebracht, maar nog 
wel op een te hoog niveau. Dit is bereikt met een deelname van ongeveer 50% van de agrariërs in onze 
grondwaterbeschermingsgebieden in de kalksteen. Een echte daling van nitraat is pas te verwachten als 
80 tot 100% van de agrariërs gaat meedoen. Intussen zijn ook sommige gewasbeschermingsmiddelen bij 
wet verboden. Probleem is echter dat het tientallen jaren kan duren voordat de resten van die middelen 
en het nitraat helemaal zijn uitgespoeld. We weten dus niet of we de piek in de verontreiniging al hebben 
bereikt.’

Of de bescherming van het grondwater kan worden verbeterd, is wat Groenendijk betreft een testcase voor 
de samenwerking in onder andere de waterketen. ‘Als we de grondwaterwinningen goed blijven beschermen, 
hoeft WML geen extra zuiveringen te bouwen. Maar doen we dat niet, dan hebben we met z’n allen - van de 
landbouwsector tot burgers, overheden en partners in de waterketen - gefaald. Dan hebben we de bronbe-
scherming onvoldoende aandacht gegeven. WML kan dit echter niet alleen, daar hebben we andere partners 
voor nodig.’

Niet alarmistisch

Ondanks alle nieuwe uitdagingen wil Groenendijk zeker geen alarmistische toon aanslaan. ‘De kwaliteit 
van het oppervlaktewater is de laatste decennia op een aantal punten sterk verbeterd. En we maken ook in 
Limburg nog steeds drinkwater van een zeer hoge kwaliteit. Tegelijkertijd worden we ook steeds kritischer 
en worden onze meetmethodes steeds geavanceerder. Drinkwater is het best gecontroleerde product in 
de voedselketen. De stoffen die we nu kunnen meten, konden we vroeger niet meten. De beste aanpak is 
voorkomen van verontreinigingen en saneren aan de bron. Er voor zorgen dus dat de stoffen niet in het milieu 
terecht komen, want dan hoeven ze er in de drinkwaterzuivering ook niet uit te worden gehaald. Daarom 
moeten we zuinig omgaan met onze drinkwaterbronnen. Die gezamenlijke opgave is de grootste uitdaging 
voor de komende jaren. Een uitdaging die we alleen samen onze partners het hoofd kunnen bieden.’
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Nieuwe toekomststrategie 
productiemiddelen: 
niet alles verbinden, maar 
lokaal verbeteren

 
WML heeft in 2020 in het Programma Prioriteiten de investeringskalender voor 
haar infrastructuur op de langere termijn (leidingnet en productie-, winnings-  
en zuiveringsinstallaties) heroverwogen en aangepast. Het bedrijf parkeert de 
strategie om alle locaties met elkaar te verbinden. In plaats daarvan kiest het 
voortaan voor een tussenvorm van deels verbinden en deels verbeteren via 
lokale oplossingen. In het jargon: WML gaat van backbone naar clusteropti-
malisatie. De nieuwe investeringskalender die hieruit voortvloeit, kwam van 
onderop tot stand in een bijzonder proces, vertelt overall programmamanager 
Hedwig van Berlo van WML. ‘We hebben de gordiaanse knoop opgelost door 
samen bij het begin te beginnen. Gewoon vanaf de basis stapje voor stapje 
de knoop ontrafelen, zodat er nu een breed gedragen nieuwe aanpak ligt.’

 

Nieuw financieel speelveld

Van Berlo spreekt niet voor niets van een gordiaanse knoop of, zoals ze het ook noemt, wicked problem. 
Het probleem ontstond namelijk in relatief korte tijd met ook onverwachte gebeurtenissen die een grote 
impact hadden. WML verwacht namelijk in de komende planperiode vaker met de effecten van klimaat-
verandering te worden geconfronteerd. Dit veroorzaakt een toenemende investeringsnoodzaak om de 
effecten van klimaatverandering op het gebied van de beschikbaarheid van water, de stijgende drinkwater-
vraag, extreme pieken in de drinkwatervraag en een toename van verontreinigingen van waterbronnen 
met nieuwe schadelijke stoffen het hoofd te kunnen bieden. 

Daarnaast zijn door meerdere veranderingen in de kapitaalmarkt het speelveld en de spelregels voor 
drinkwaterbedrijven in korte tijd sterk veranderd. Hier bovenop kwam het ingrijpende besluit van de BNG 
Bank om, als gevolg van een interne beleidswijziging, onverwachts en per direct te stoppen met lang-
lopende financieringen in de Nederlandse drinkwatersector. WML en alle andere drinkwaterbedrijven in 
Nederland moeten daardoor voortaan voor nieuwe leningen ook en meer een beroep doen op commerciële
banken, die strengere eisen stellen aan de financiële situatie van drinkwaterbedrijven. Kort samengevat 
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heeft WML volgens die normen te weinig inkomsten in verhouding tot de schuldenportefeuille. Die is bij 
WML relatief hoog, omdat het Limburgse bedrijf vanwege een aantal bijzondere omstandigheden een 
relatief dure infrastructuur heeft.

Dure infrastructuur 

De infrastructuur voor het Limburgse drinkwater brengt in vergelijking met die in andere provincies hogere 
kosten met zich mee. Dat heeft een aantal redenen. Limburg is qua vorm lang en smal. Er is daarom een 
groot leidingnet nodig om van noord naar zuid iedereen te bedienen. Limburg is bovendien relatief dun 
bevolkt. Aan een kilometer leiding zijn minder mensen aangesloten dan in veel andere provincies. Dus zijn 
ook de inkomsten per kilometer lager. Verder stellen de hoogteverschillen in het Limburgse landschap 
hogere eisen aan het leidingwerk. Ook is een groot deel van het Limburgse water kalkrijk en moet het 
worden onthard. Daarvoor zijn in het verleden speciale installaties gebouwd. Tot slot is er in ket kader van 
het anti-verdrogingsbeleid in samenwerking met Provincie Limburg besloten tot gedeeltelijke overschakeling naar 
oppervlaktewater. Een procedé dat een duurdere infrastructuur vraagt dan traditionele grondwaterzuivering.

Investeringen heroverwegen

Om alsnog binnen enkele jaren aan de strengere financiële normen te voldoen, heeft WML in 2020 besloten 
het drinkwatertarief in 2021 met een flinke stap te verhogen. Daaraan voorafgaand heeft het bedrijf haar 
investeringsprogramma kritisch tegen het licht gehouden. Zijn er mogelijkheden om dit, zonder dat de 
betrouwbaarheid van de drinkwatervoorziening in gevaar komt, te verlagen? Minder investeren betekent 
immers minder nieuwe schulden en dat zorgt er, samen met de hogere eigen inkomsten uit de tariefsver-
hoging, voor dat WML snel aan de normen van de banken voldoet.  

‘Bij de heroverweging van het investeringsprogramma hebben we om te beginnen gekeken naar het saneren 
van bestaande verouderde leidingen’, aldus van Berlo. ‘We concludeerden dat het niet verantwoord is daarop 
te besparen. Dat programma blijft dus overeind. We hebben ons daarom geconcentreerd op de overige 
investeringen die nodig zijn voor het vervangen en uitbreiden van onze infrastructuur op de korte en langere 
termijn. WML had voor de komende twintig jaar circa  € 110 miljoen uitgetrokken voor het realiseren van de 
zogenaamde backbone. Daarbij zouden alle productielocaties met elkaar worden verbonden. In het Programma 
Prioriteiten 2020 hebben we die oplossing opnieuw tegen het licht gehouden. Kunnen we ook met andere, 
goedkopere manieren drinkwater blijven leveren, met dezelfde hoge kwaliteit en leveringszekerheid als nu?’

Niet meer vanzelfsprekend 

Van Berlo benadrukt dat de huidige betrouwbaarheid van de drinkwatervoorziening door een aantal ontwik-
kelingen, zoals de gevolgen van de klimaatverandering, niet meer vanzelfsprekend is in de toekomst. ‘Terwijl 
we in Limburg tot voor kort nog uitgingen van een krimpscenario, met een dalende watervraag, zien we de 
watervraag nu stijgen. Dat komt onder andere door de toename van het aantal hete en droge periodes. 
Klanten gebruiken daarin meer water. Daarnaast zien we ook enorme dagelijkse pieken in de watervraag. 
We zien verder dat ook de kwaliteit van onze bronnen onder druk staat. Op een aantal plekken verschijnen 
nieuwe ongewenste stoffen en/of nemen de concentraties van verontreinigende stoffen toe. Dat we onze 
infrastructuur op al deze uitdagingen moeten aanpassen, staat dus vast, maar hoe doe je dat als je tegelijkertijd 
aan strengere financiële normen moet voldoen?’
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Systeem tegen het licht houden

WML besloot op eigen kracht op zoek te gaan naar antwoorden, en om daarbij te beginnen bij het begin.  
‘We hebben zo’n veertig medewerkers bereid gevonden om mee te werken aan deze opgave. Pakweg de 
helft daarvan hebben we gericht benaderd, de andere helft meldde zich vrijwillig na een oproep op het 
intranet’, vertelt Van Berlo. ‘De medewerkers hebben samen, in verschillende samenstellingen en in vier 
multidisciplinaire werkgroepen (assets, financiën, compliance en MVD – missie, visie, doelstellingen) een 
nieuwe investeringskalender opgesteld. Dat moesten we vanwege de COVID-19 maatregelen helaas veelal 
op afstand van elkaar en digitaal doen. De kalender hebben we vervolgens laten toetsen door een externe 
deskundige, die de aanpak en uitkomsten heeft onderschreven.’ 

Het werken vanuit de basis kwam erop neer dat de teams zogenaamde issue- en opgavekaarten opstelden 
voor het hele voorzieningsgebied in Limburg. Met welke ontwikkelingen in de klanteisen en -wensen, het 
watersysteem en de omgeving heeft WML te maken? Welke problemen (bijvoorbeeld normoverschrijding), 
uitdagingen (zoals de stijgende watervraag) en risico’s (bijvoorbeeld het uitvallen van locaties) brengen die 
met zich mee? ‘Het mooie van deze aanpak was dat we de WML-ers daarmee aanspraken op hun inhoudelijke 
kennis en zorgen over het WML-systeem en locaties daarin. Vanuit hun grote betrokkenheid bij de drinkwater-
voorziening raakten ze daardoor snel enthousiast over het proces’, aldus Van Berlo. 

Naar optimale clusters

Na het bepalen van de thema’s en opgaven werkten de teams aan verschillende oplossingsrichtingen en in-
frastructurele scenario’s. ‘Daarbij hebben we bekeken waar echt een harde noodzaak bestaat tot verbinden’, 
legt Van Berlo uit, ‘en wat je lokaal kunt oplossen. Zo is de complete infrastructuur van WML, die is verdeeld in 
zes clusters, op clusterniveau verder versterkt en toekomstbestendiger gemaakt. Daarbij hebben we dus lokale 
oplossingen binnen clusters, zoals de uitbreiding van een zuivering om een probleemstof aan te pakken, 
het slaan van extra pompputten of het vervroegen van een voorgenomen renovatie, gecombineerd met een 
aantal gerichte verbindingen tussen clusters via transportleidingen. Zodat bijvoorbeeld het ene cluster in een 
periode van hoge watervraag extra water kan leveren aan het andere. Daarbij hebben we ook steeds onze 
wens tot verduurzaming van de bedrijfsvoering meegenomen. Zo zijn we in een aantal maanden tot een 
breed gedragen nieuwe investeringskalender gekomen voor de korte en lange termijn. Dit heeft bijgedragen 
aan de verlaging van ons totale investeringsprogramma naar gemiddeld € 42 miljoen per jaar.’

Klein risico 

Dit laatste doet natuurlijk de vraag rijzen of WML dit niet eerder had kunnen bedenken. Blijkbaar is er immers 
een goedkopere manier waarmee de leveringszekerheid en kwaliteit van het drinkwater op korte en middel-
lange termijn kan worden gewaarborgd. ‘Haha, nou, het zit iets genuanceerder in elkaar’, antwoordt Van 
Berlo. ‘We kunnen niet uitsluiten dat we de backbone op onderdelen in de toekomst alsnog moeten realiseren. 
Alleen hebben we geconstateerd dat die voor de kortere en middellange termijn niet overal nodig is. Dat we 
daardoor nu een aantal verbindende transportleidingen van onze investeringskalender kunnen schrappen, 
scheelt meteen miljoenen euro’s. En dat helpt om snel aan de nieuwe financiële normen te voldoen. Het 
komt er uiteindelijk op neer dat we voorheen, vanwege het grote belang van de drinkwatervoorziening als 
eerste levensbehoefte, kozen voor de meest robuuste oplossing van de backbone, om daarmee bij wijze van 
spreken alle mogelijke risico’s bij voorbaat uit te bannen. Zo’n backbone biedt namelijk veel flexibiliteit. Je kunt 
drinkwater door de hele provincie transporteren. Bij bijvoorbeeld uitval van een productielocatie kun je dan 
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altijd drinkwater vanuit een andere locatie leveren. Min of meer gedwongen door de gewijzigde omstandig-
heden nemen we nu een minimaal en volkomen verantwoord risico om de duurdere variant van de backbone 
te parkeren.’

Goed monitoren 

De nieuwe investeringskalender is, besluit Van Berlo, niet in beton gegoten. ‘De toekomst is niet te voorspellen.
Ontwikkelingen die we nu nog voorzien, kunnen mee- of tegenvallen, en er zullen ongetwijfeld nieuwe 
ontwikkelingen op ons pad komen. We stellen aan onszelf daarom hoge eisen voor wat betreft opvolging en 
monitoring. We zullen de ontwikkelingen in de algemene drinkwatervraag, de kwaliteit van de bronnen en 
de situatie op alle productielocaties goed en gedetailleerd blijven volgen, zodat we snel kunnen anticiperen 
op nieuwe uitdagingen. Bovendien zitten we in de toekomst waarschijnlijk in een ander financieel vaarwater 
waardoor we alsnog kunnen opschalen. Voorop staat dat we ook met deze clusteroptimalisatie goed voor-
bereid blijven op de uitdagingen van de klimaatverandering op korte en middellange termijn.’
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2020 
financieel 

Financieel verslag 2020 
WML legt over de bedrijfsvoering, de financiën en het gevoerde beleid formeel verantwoording af in het 
Financieel verslag 2020. Naast de jaarrekening bevat het Financieel verslag onder meer ook het bestuurs-
verslag, de accountantsverklaring en een aantal ‘cijfermatige’ bijlagen.  

Download Financieel verslag 2020



35WML / Jaarverslag 2020


