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24/7 water
Ervoor zorgen dat er 24/7 goed en betrouwbaar water uit de kraan komt. Dat
is kort gezegd de bestaansgrond van Waterbedrijf Groningen.
Als relatief klein waterbedrijf slagen we met vlag en wimpel: we leveren ons
product tegen de laagste waterprijs van het land en kennen bijzonder weinig
storingen. Nu vorig jaar de gemeente Haren ook aandeelhouder is geworden,
is onze ‘familie’ compleet: alle aandelen zijn nu in handen van de provincie
Groningen en de 23 Groninger gemeenten.

Bij het waarmaken van onze belofte, 24/7 water, werken we samen met verschillende partijen: gemeenten en provincies, waterschappen en waterbedrijven
maar ook andere partners in de regio. WLn, het gemeenschappelijk expertisecentrum voor watertechnologie en waterkwaliteit van Waterbedrijf Groningen
en Waterleidingmaatschappij drenthe, is een bijzondere samenwerkingspartner.
dat geldt ook voor onze dochter WarmteStad, waarin we met de gemeente
Groningen samenwerken aan duurzame warmtevraagstukken in de stad, en
voor north Water, een gezamenlijke dochter op het gebied van industriewater
van Waterbedrijf Groningen en Evides Industriewater.

Toen ik in de herfst het stokje overnam van henk de Kraa trof ik een bedrijf aan
waar goed opgeleide, kundige en betrokken medewerkers dag in, dag uit bezig
zijn met hun passie: water winnen, zuiveren en leveren. Een bedrijf dat zich inzet
om met gerichte inspanning maximale opbrengsten te creëren. Een bedrijf dat
betrokken is bij de regio.

Twee gebeurtenissen hebben Waterbedrijf Groningen in 2014 op een bijzondere
wijze op de kaart gezet: de officiële (her)opening van de drinkwaterproductielocaties onnen en de Punt en de introductie van ons nieuwe logo. In juni waren
klanten, medewerkers, oud-medewerkers, aandeelhouders, relaties en een
groot publiek aanwezig gedurende het driedaagse openingsevenement om de
afronding van de renovatie en capaciteitsuitbreiding van onnen en de Punt te
vieren. daar werd ook ons nieuwe logo gepresenteerd. hiermee meet Waterbedrijf Groningen zich een eigentijds, fris gezicht aan dat de kernwaarde
uitdrukt van ons dnA: zorgen voor betrouwbaar water. En dat al 135 jaar lang!
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Vanuit onze maatschappelijke rol hechten we grote waarde aan transparantie
en zorgvuldige communicatie met onze omgeving. daarvoor worden, naast
persoonlijk contact, diverse middelen ingezet: van e-mail nieuwsbrieven, Twitter
en Facebook tot een totaal vernieuwde website. Wij zijn trots op wat we doen
en willen dat laten zien. Maar we horen ook graag van onze klanten zelf waar
zij behoefte aan hebben en wat zij belangrijk vinden. dit kan via onze diverse
online middelen maar ook via onze medewerkers die onze klanten dagelijks
persoonlijk te woord staan.
dat we rekening houden met de toekomst en onze omgeving blijkt uit de inspanningen die we leveren om ons bedrijf te verduurzamen, via zowel bewustwording als aan de hand van concrete maatregelen. onze missie op het gebied
van maatschappelijk verantwoord ondernemen komt tot uiting in ondersteuning
van projecten in landen waar de drinkwatervoorziening en riolering niet zo
vanzelfsprekend zijn als in ons land.

24/7 water, we staan ervoor en gaan ervoor!
Riksta Zwart
directeur
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1 Drinkwater
In Groningen betalen consumenten de laagste waterprijs van ons land,
terwijl ze 24/7 verzekerd zijn van hoogwaardig drinkwater uit de kraan.
Waterbedrijf Groningen kent weinig storingen en weinig klachten. Dat
komt omdat het waterbedrijf haar zaakjes goed op orde heeft: met een
efficiënte en duurzame organisatie en een robuuste drinkwaterinfrastructuur stellen wij de klant centraal.

Watertorens raken overal in
het land buiten gebruik
omdat krachtige pompstations hun werk als drukverzorgers overnemen. Vorig jaar heeft Waterbedrijf Groningen twee
watertorens buiten bedrijf gesteld: Watertoren West in de stad Groningen
en de watertoren in oude Pekela. Welke bestemming de beide gebouwen in hun nieuwe leven krijgen, is nog niet bekend.

Twee watertorens
buiten bedrijf

Investeren in water
Schoon, lekker en betrouwbaar drinkwater, 24/7 uit de kraan. Gegarandeerd.
het ambitieniveau van Waterbedrijf Groningen kent geen grenzen. Goed is nooit
goed genoeg. daarom investeren we continu in ons systeem voor waterwinning,
-zuivering en -distributie.
Bijvoorbeeld in het Eemsdeltagebied, waar grote ontwikkelingen gaande zijn.
om daar de komende jaren de levering van voldoende hoeveelheden water
te kunnen garanderen is vorig jaar het distributiestation Appingedam grondig
gerenoveerd. Met de capaciteitsvergroting kan Waterbedrijf Groningen de
komende jaren meer dan voldoen aan de hoge eisen op het gebied van leveringszekerheid. ook in de drinkwaterinfrastructuur rondom de stad Groningen
is vorig jaar fors geïnvesteerd. nadat in 2013 de ringleiding al was voltooid, is
de stad opgedeeld in vier waterleveringsgebieden. Zo kunnen we overlast bij
onverhoopte calamiteiten sterk verminderen.

de drinkwaterproductie in Sellingen wordt in 2015 beëindigd. de installatie was
toe aan een ingrijpende en complexe renovatie en uit onderzoek bleek dat levering van drinkwater vanuit de productielocaties Annen en Valtherbos van Waterleidingmaatschappij drenthe (WMd) rendabeler zou zijn. Vorig jaar is mede
daarom de aanleg gestart van een vijftig kilometer lange drinkwatertransportleiding en het vergroten van de zuiveringscapaciteit van de productielocatie in
Annen. deze productielocatie wordt gekoppeld aan die in het Valtherbos. de
transportleiding loopt door het hunzedal en wordt bij Stadskanaal aangesloten
op het Groninger net. de locatie in Sellingen wordt omgebouwd tot een distributiepompstation. de samenwerking tussen Waterbedrijf Groningen en WMd
leidt tot meer flexibiliteit en zekerheid bij de levering van drinkwater. de levering
van jaarlijks 2,5 miljoen m³ drents water aan Waterbedrijf Groningen zal
plaatsvinden vanaf 1 januari 2016.

De klant centraal

Stad Groningen
opgedeeld in
vier secties

Een stad als Groningen is
kwetsbaar als er zich een
grote calamiteit voordoet.
om de betrouwbaarheid
van de levering van
drinkwater 24/7 zo hoog mogelijk te maken is voor Groningen
een masterplan Blauwdruk Stad ontwikkeld. dit plan omvat de
aanleg van een ringleiding rondom de stad en een opdeling
van de stad in vier secties: noord, centraal, Zuid en Eelde.
deze secties staan via transportleidingen met elkaar in verbinding, maar kunnen worden geïsoleerd als zich een calamiteit
voordoet. hierdoor is het gebied dat tijdelijk geen water krijgt
minder groot: niet de hele stad maar slechts een deel ondervindt dan hinder. het systeem is in 2014 met succes getest.
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Bij de levering van drinkwater staat onze klant centraal: die moet er van op aan
kunnen dat er 24/7 water uit zijn kraan komt. Sinds 2012 meten wij periodiek
de tevredenheid van onze klanten na een inkomend telefoongesprek of het
verzenden van een e-mail. uit het onderzoek komt naar voren dat we in 2014
goed scoorden op telefonische bereikbaarheid, net als de vriendelijkheid van
onze medewerkers en de kwaliteit van hun antwoorden op vragen. Vergelijken
we onze prestaties met die van andere drinkwaterbedrijven, dan zien we dat
onze klanten relatief zeer tevreden zijn; zij waarderen onze dienstverlening met
een 7,7. naast klanttevredenheid inventariseren we ook structureel klantwensen
en klachten in ons, in 2010 geïntroduceerde klachtenmanagementsysteem.
Klachten worden geregistreerd en gevolgd en terugkerende patronen worden
geanalyseerd. deze analyses gebruiken we om onze dienstverlening en service
te verbeteren. In 2014 registreerden we 483 klachten. het aantal klachten
per 1.000 aansluitingen komt daarmee op 1,8 stuks. dit ligt ruim onder het
gemiddelde niveau volgens de internationale benchmark 2013 (gemiddeld 4,7
klachten per 1.000 aansluitingen).

ook in 2014 hielden we onze klanten op de hoogte van nieuws, informatie en
tips via de e-mail nieuwsbrief die we eind 2013 hebben geïntroduceerd. Van
e-mail maakten we ook gebruik om serviceberichten te verzenden als er werkzaamheden stonden gepland of er zich calamiteiten voordeden.
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Voorkomen is beter dan genezen
Leveringszekerheid en een goede waterkwaliteit, dat staat bij Waterbedrijf
Groningen voorop. We doen er alles aan om te voorkomen dat er iets mis gaat.
daarom hebben wij vorig jaar richtlijnen voor werkzaamheden in de ondergrondse infrastructuur ontwikkeld: een handleiding voor grondbeheerders om
te voorkomen dat er schade ontstaat als ze werken (laten) uitvoeren.
We willen voorbereid zijn op noodsituaties en daarom hebben we samen met
Vitens en WMd een oefening met onze nooddrinkwatersystemen gehouden.
de oefening betrof een blikseminslag op de productielocatie de Punt, waardoor
de watervoorziening van 250.000 burgers langer dan 24 uur zou uitvallen. de
oefening wees uit dat de drie drinkwaterbedrijven prima in staat zijn om in geval
van nood elkaar bij te staan met expertise, materiaal en faciliteiten. ook is vorig
jaar een crisisoefening samen met het beleidsteam van de gemeente Groningen
gehouden.
de ervaringen die we opdoen met deze oefeningen gebruiken we om onze
werkwijze en protocollen verder aan te scherpen.
Soms gaat het inderdaad mis. Bijvoorbeeld als een waterleiding breekt of er
een verontreiniging in het drinkwater wordt aangetroffen. de consument mag
dan van ons twee dingen verwachten: adequate technische maatregelen en
een correcte communicatie daarover. Zo was er in september sprake van een
afwijkende waterkwaliteit in Ter Apel. In dergelijke gevallen nemen we geen
enkel risico. We hebben onze klanten in dit deel van ons voorzieningsgebied
dan ook een preventief kookadvies gegeven. Gelukkig kon dit de volgende dag
al worden ingetrokken. Wat blijft hangen is dat Waterbedrijf Groningen het
zekere voor het onzekere neemt en dat de consument mag rekenen op 100%
waakzaamheid over gezond drinkwater.
ondanks de vele projecten en ingrepen zijn in 2014 de zogenoemde ondermaatse waterleveringen -dit is de maat voor het aantal en de duur van de
storingen- op het zelfde niveau uitgekomen als in voorgaande jaren.

Preventief
kookadvies
Ter Apel

Eind september was uit regulier onderzoek
naar voren gekomen dat in Ter Apel de
kwaliteit van het drinkwater niet voldeed
aan de strenge normen. om het zekere voor
het onzekere te nemen kregen inwoners een
preventief kookadvies: geen water uit de kraan drinken, eerst koken.
Samen met de gemeente Vlagtwedde, het centraal orgaan opvang
Asielzoekers, de dienst Justitiële Inrichtingen en lokale zorginstellingen
pakten we de zaak goed op. Zo kregen bewoners van zorginstellingen
en het asielzoekerscentrum vijfliter waterflessen van WMd door ons uitgereikt. nadat uit het eerste onderzoek was gebleken dat het drinkwater
geen verontreiniging bevatte, werd het preventief kookadvies nog even
aangehouden totdat een herhalingsonderzoek ook aangaf dat het drinkwater 100% veilig was. Bij het leveren van drinkwater sluiten we ieder
risico nu eenmaal uit!
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opening van het
Stork motor de
Grootmoeders Tijd & Motorgaat museum museum in nieuwe niedorp
stond in 2014 in het teken
in
van de nieuwste aanwinst:
een viercilinder Stork hesselman die sinds 1937 dienst heeft
gedaan op pompstation de Punt. Met het museumstuk is
het museum tien ton zwaarder en een attractie rijker.

Efficiënt en duurzaam
de winning, zuivering en levering van drinkwater gebeurt bij Waterbedrijf
Groningen op efficiënte en duurzame wijze. Wij leveren drinkwater tegen de
laagste waterprijs van ons land. In 2014 hebben wij onze organisatie verder
gestroomlijnd doordat we de afdelingen operations en onderhoud Productie
hebben ondergebracht bij de nieuwe afdelingen drinkwater, Industriewater en
Technologie & ondersteuning. Een andere efficiencymaatregel is het ontwikkelde plan om de steunpunten noord en oost en het centraal Magazijn op een
nieuwe locatie samen te gaan voegen. hierdoor worden de lijnen korter en
wordt door bredere inzet van monteurs en planners de organisatie flexibeler.
op het gebied van duurzaamheid hebben we mooie stappen gemaakt. Zo
hebben we vorig jaar in navolging van de zonnepanelen op het hoofdkantoor
een kleine duizend zonnepanelen geplaatst op het dak van de nieuwe reinwateropslag op de productielocatie onnen. het totaal aan opgewekte energie
is 225.645 kWh per jaar.

Onnen en De Punt feestelijk geopend
de productielocaties in onnen en de Punt hebben de afgelopen jaren een
ware metamorfose ondergaan. In onnen vond een ingrijpende renovatie plaats
en de Punt werd gerenoveerd en uitgebreid: twee waterfabrieken produceren
daar nu drinkwater: één uit oppervlaktewater en één uit grondwater.
In 2014 is de laatste hand aan de beide projecten gelegd: de gebouwen zijn
afgewerkt en de terreinen opnieuw ingericht.
In juni vond een driedaagse opening van de beide locaties plaats. op donderdagmiddag waren relaties en aandeelhouders getuige van een tafeldiscussie in
het amfitheater op het speciaal ingerichte festivalterrein in de Punt. naar het
format van de Wereld draait door ontvingen presentator Arno van der heijde en
tafeldame Yvonne van Mastrigt verschillende gasten uit de waterwereld. de vrijdagochtend vond een vergelijkbaar programma plaats voor oud-medewerkers,
terwijl ’s avonds de medewerkers met hun partners konden genieten van een
hapje, drankje en live muziek. de zaterdag ten slotte stond in het teken van de
open dag voor het grote publiek, onze klanten. Met een opkomst van meer dan
2300 bezoekers was de heropening van onnen en de Punt een groot succes.
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2 Industriewater
Voor menig afnemer van industriewater is gegarandeerde levering
binnen de juiste specificaties, in de juiste hoeveelheid en op de juiste
plek een cruciale voorwaarde om te kunnen produceren. Dag in, dag
uit water: North Water, de samenwerking van Waterbedrijf Groningen
en Evides Industriewater, garandeert dit. Ondernemers kunnen zorgeloos ondernemen in de weet dat er water is. 24/7!

Voor de levering van water aan grootverbruikers in het noorden
van Nederland, heeft Waterbedrijf Groningen samen met Evides
Industriewater North Water opgericht. North Water levert verschillende soorten industriewater, bijvoorbeeld proceswater, koelwater,
spoelwater, demiwater en bluswater. Daarnaast oplossingen voor
vraagstukken op het gebied van waterbehandeling en afvalwaterzuivering voor bedrijven en industriële complexen. North Water
zorgt voor het ontwerp, de bouw en het beheer van installaties,
en de financiering ervan.

Toenemende vraag industriewater
Met de vestiging van bedrijven in de Eemshaven neemt de vraag naar industriewater toe. In 2014 is in dit gebied een nieuw industriewaterpompstation met
bijbehorende buffer van 2.500 m³ en een leidingnet van elf kilometer in bedrijf
genomen. hierdoor bieden we meer capaciteit en een grotere leveringszekerheid. ook kunnen we nu water onder verhoogde druk, bijvoorbeeld voor brandblussen, leveren. Met meerdere nieuwe afnemers worden in 2015 definitieve
aansluitingen en afspraken gemaakt voor de levering van industriewater op
maat, 24/7. north Water gaat ook industriewater aan bedrijven in de haven van
harlingen leveren, zoals aan Frisia Zout en Spaansen die water krijgen uit het Van
harinxmakanaal.

Investeren in efficiency en procesautomatisering
om de levering van industriewater tegen lage prijzen langjarig te garanderen,
zijn goed en efficiënt werkende installaties noodzakelijk. het afgelopen jaar
hebben we geïnvesteerd in het toekomstbestendig maken van enkele
bestaande installaties. ook aan verbetering van de procesautomatisering is
aandacht besteed.
Zo is het systeem van de industriewaterfabriek bij zowel AKZo als ook Kisuma
in Veendam volledig vervangen. daarbij nam tijdens de vervangingsoperatie een
noodbesturing het proces tijdelijk over.
daarnaast is geïnvesteerd in een betere effectiviteit en kwaliteit van de dienstverlening vanuit de moederbedrijven. Zo is het beheer en het onderhoud van
alle installaties ondergebracht bij één nieuwe afdeling voor industriewater.
hierdoor ontstaat een betere aansturing van de bedrijfsvoering. Met de aanleg
van glasvezelkabels is de communicatie vanaf de installaties aanzienlijk verbeterd. de kwaliteit van de dienstverlening komt tot uitdrukking in de driejaarlijkse
hercertificering VcA** die weer succesvol is verlopen.

In 2013 besloot het kabinet om de
belasting op leidingwater drastisch te
verhogen. Gelukkig wordt het plan maar
half ingevoerd. Gaan huishoudens wél
meer betalen voor hun water, voor
bedrijven gaat de belastingverhoging
niet door. Voor hen is het oorspronkelijke plafond van 300 m³ water
gehandhaafd, wat betekent dat over het verbruik boven deze hoeveelheid
geen belasting hoeft te worden betaald. dit scheelt de bedrijven administratieve rompslomp en hogere lasten. daarnaast ontstaat zo meer ruimte
voor milieuvriendelijke alternatieven voor hergebruik van afvalwater.

Belasting op
Leidingwater
van de baan

16

ZAWZI produceert bruikbaar slib
In de Zout AfvalWater ZuiveringsInstallatie (ZAWZI) in oosterhorn wordt
industrieel afvalwater gezuiverd. Aeroob korrelslib zorgt voor de zuivering.
Mede dankzij de goede bezinking presteert dit slib uitstekend. het afvalwater
kan, ondanks de dynamiek bij de bedrijven, doelmatig en ruim binnen de
vergunningsvoorwaarden worden behandeld en geloosd. Gezien de plannen
van een aantal bedrijven wordt een besluit over capaciteitsuitbreiding van de
riolering en/of zuivering in de loop van 2015 verwacht.

Vergisting
Samen met twee bedrijven heeft north Water onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden om hun omvangrijke reststromen te vergisten. hoewel
interessante methodes zijn ontwikkeld, werd in de loop van het onderzoek
duidelijk dat op dit moment een renderende business case niet goed mogelijk
was. de opbrengsten van de producten biogas en meststof wegen niet op
tegen de kosten.

Met de komst van Google en
mogelijk andere datacenters
naar de Eemshaven ziet
north Water kans om tot een
duurzame watervoorziening
te komen, waarbij er voor de
industrie een tweede hoofdinfrastructuur voor water komt
naast de bestaande infrastructuur voor drinkwater. Voor
de ontwikkeling van deze plannen hebben north Water en
Groningen Seaports een intentieovereenkomst gesloten
waarin beide bedrijven aangeven dat zij zich gezamenlijk
gaan inzetten voor de industriewatervoorziening in de
Eemshaven. In concreto: om water uit het Eemskanaal
naar de Eemshaven te transporteren en het daar op maat
te zuiveren voor de afnemers en te leveren. Zo wordt
drinkwater niet grootschalig ingezet voor activiteiten die
ook gebruik kunnen maken van industriewater op maat.
Zorgvuldig omgaan met hoeveelheden water en de inzet
ervan, mét een doorkijk naar de toekomst. dat is wat
north Water wil toevoegen. Inderdaad: 24/7.

Samen met
Groningen
Seaports
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3 WLN
Als trusted advisor voegt WLN waarde toe in de waterketen met kwaliteitscontrole tijdens de winning, zuivering en distributie van water. Dat
doet zij in opdracht van de waterbedrijven in Groningen en Drenthe,
daarnaast voor waterschappen en commerciële partijen. Ook in 2014
heeft WLN fors geïnvesteerd in technologie om haar ambitie als kennisexpert op het gebied van watertechnologie verder vorm te geven.

Kennisexpert voor watertechnologie
Klantgerichtheid staat bij WLn voorop. Met een uitgekiende dienstverlening
op het gebied van waterkwaliteit en watertechnologie werkt zij in opdracht van
waterbedrijven, waterschappen, provincies en gemeenten. daarnaast levert zij
diensten aan commerciële opdrachtgevers in met name de sectoren voeding,
zorg, chemie en energie, waar naast leveringszekerheid de kwaliteit van het
water van essentieel belang is.
de focus is maximaal gericht op wat opdrachtgevers verlangen. de aandacht
voor relaties blijkt uit een aantal ondersteunende initiatieven. Bijvoorbeeld de
nieuwe website waarop bezoekers, nog beter dan voorheen, de juiste informatie
kunnen vinden. daarnaast de introductie van een nieuwsbrief voor externe
relaties. om de band tussen WLn en haar omgeving te verstevigen vond in juni
de jaarlijkse relatiedag ‘WLn van Waarde’ plaats. Klanten op de hoogte houden
van ontwikkelingen is een belangrijk onderdeel van klantgericht werken.

Kwaliteit drinkwater waarborgen
de belangrijkste activiteit van WLn is ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het
drinkwater van de waterbedrijven in Groningen en drenthe 100% betrouwbaar
is. hiervoor vinden continu investeringen plaats in methoden voor signalering,
analyse en zuivering. Zo zijn vorig jaar twee analysemethoden ontwikkeld om
de kwaliteit van het drinkwater nog beter te waarborgen: een nieuwe biologische analysemethode die het mogelijk maakt om sneller te handelen na een
ingreep en een screeningmethode die snel verontreinigingen als medicijnen en
polaire bestrijdingsmiddelen kan waarnemen.
Een belangrijke investering betreft nieuwe apparatuur voor detectie van metalen
en bestrijdingsmiddelen. de nieuwe apparatuur meet op een hoger niveau qua
betrouwbaarheid, robuustheid, gevoeligheid en selectiviteit en vergt minder
kosten voor onderhoud.
Verder is geïnvesteerd in onderzoek naar verbetering van een ‘early warning’
systeem voor de waterkwaliteit van de drentsche Aa, een oppervlaktebron voor
drinkwater, met als doel het minimaliseren van kwaliteitsrisico’s.
om de kennis van de operators drinkwater te verbeteren is een cursus Waterkwaliteit aangeboden die is toegespitst op de eigen zuiveringen en is vastgelegd in procesmanuals.

WaterKwaliteitsCentrum
drie jaar geleden is het initiatief gestart om de laboratoriumactiviteiten van de
waterschappen hunze en Aa’s en noorderzijlvest samen met die van WLn te
bundelen in een nieuw WaterKwaliteitscentrum. In 2014 is hard gewerkt aan de
voorbereiding van de fusie tussen WLn en de laboratoria van de beide waterschappen. de door de Belastingdienst in eerste instantie toegekende fiscale
faciliteit (BTW-koepelvrijstelling) is eind 2014 onverwacht ingetrokken. dit
betekent voor de waterschappen een kostprijsverhoging van 21%, wat een te
grote aanslag op het totale fusierendement zou zijn. daarom is in maart 2015
door de beoogde fusiepartners besloten om de voorgenomen fusie niet door te
laten gaan. Wel wordt de strategische samenwerking, waar mogelijk, voortgezet.

WLN controleert en beheert voor Waterbedrijf Groningen en
WMD de kwaliteit van het drink- en industriewater. Daarnaast
is het vraagbaak én partner voor toegepast (wetenschappelijk)
onderzoek naar water in al haar verschijningsvormen.
WLN adviseert en ondersteunt de beide drinkwaterbedrijven
en hun dochters bovendien bij het ontwikkelen, inrichten en
verbeteren van waterzuiveringsinstallaties en bij vraagstukken
rondom waterkwaliteit.
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WLn heeft twee analysemethoden ontwikkeld om de
drinkwaterkwaliteit nog beter
te waarborgen.
de PcR-methode betreft een biologische analyse voor de controle van
drinkwater, waarbij nu naast Ecoli ook Enterococcen binnen 5 uur
kunnen worden vastgesteld. Met de oude techniek was dit 48 uur. het
plan is om de PcR-methode landelijk geïmplementeerd te krijgen en
wettelijk te verankeren. Landelijk is er al wel veel belangstelling voor
deze methode.
de screeningsmethode is een chemische analyse die leidt tot een
snelle ‘vingerafdruk’ van de waterkwaliteit. omdat we continu
worden geconfronteerd met nieuwe stoffen in het milieu, bijvoorbeeld
medicijnen, hormonen, bestrijdingsmiddelen en nanodeeltjes, is zo’n
screening onontbeerlijk voor de hele waterketen.

Twee nieuwe
analysemethoden
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WLN in projecten
Aan verschillende projecten van Waterbedrijf Groningen hebben technologen
en waterkwaliteitsexperts van WLn een bijdrage geleverd. op de eerste plaats
uiteraard bij de renovatie en optimalisatie van de productielocatie de Punt.
Besparing op exploitatiekosten wordt gerealiseerd dankzij procesmodellering
en optimalisaties van de actief koolfilters. Bij de Punt is een wettelijk voorgeschreven kwantitatieve microbiologische risicoanalyse uitgevoerd (QMRA) om
de desinfecterende capaciteit van de oppervlaktewaterzuivering vast te stellen.
de modellering van de oppervlaktewaterzuivering is maximaal ingericht op
optimalisering van het chemicaliëngebruik en de waterkwaliteitsbewaking.
uit het project SensorsAndWater (SAWA) zijn bruikbare sensoren naar voren
gekomen die kunnen worden toegepast in het drinkwaterzuiveringsproces.
het doel is om zo te komen tot een stabiele waterkwaliteit tegen zo laag
mogelijke exploitatiekosten.
Ten slotte leverde WLn managementondersteuning aan north Water voor de
ZAWZI in oosterhorn en ondersteuning bij de exploitatie van de andere waterfabrieken.

12:20 uur
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het thema
‘hygiëne en
Veiligheid’ stond
centraal tijdens
de jaarlijkse
relatiedag
‘Waarde van WLn’. naast een schets van
de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving
kregen de bezoekers praktijkverhalen van
twee opdrachtgevers te horen over het
belang van hygiëne en veiligheid in hun
bedrijfsprocessen en de rol van WLn hierbij.
Ten slotte werden actuele analysetechnieken
en toekomstige ontwikkelingen uit de
doeken gedaan.

Relatiedag
‘Waarde
van WLN’
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4 Samenwerking in de
waterketen
Innoveren en van elkaar leren. De kwaliteit van het beheer vergroten
en de kwetsbaarheid verminderen voor de inwoners, ingezetenen en
klanten. En dit tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Dat
willen alle waterbedrijven. Samen met 27 gemeenten, de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s, en WMD vormt Waterbedrijf
Groningen de Waterketen Groningen/Noord-Drenthe. Samen maken
de partners de waterambitie in hun gebied waar.

Gezond water, lage prijs
Vorig jaar is een nieuwe regionale samenwerkingsovereenkomst als uitvloeisel
van het Landelijk Bestuursakkoord Water ingegaan. Tijdens een bestuurlijke bijeenkomst ondertekenden 27 gemeenten, 2 waterschappen en 2 waterbedrijven
de Waterketenovereenkomst Groningen/noord-drenthe voor de periode 2015 –
2020. de Waterketen Groningen/noord-drenthe richt zich op de uitvoering van
de gezamenlijke beleidsvisie Water Verbindt en op het ontwikkelen van een
aantal diensten op het gebied van monitoring en assetmanagement.
de uitvoering van de afspraken zal onder regie van een speciaal benoemde
waterregisseur gebeuren. Met de afspraken willen de samenwerkingspartners
komen tot meer efficiency in de waterketen. dit moet leiden tot een kostenbesparing van 14,9 miljoen euro. de beide waterbedrijven willen daarnaast
gezamenlijk nog 3,1 miljoen euro besparen door het efficiënter inrichten van de
eigen bedrijfsprocessen en, waar mogelijk, door samen op te trekken.
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Goed op koers
de Waterketen Groningen/noord-drenthe is één van de eerste samenwerkingsverbanden die in het kader van het landelijke Bestuursakkoord Water is opgezet. de landelijke commissie-Peijs controleerde in 2014 of de voortgang van de
samenwerking binnen de waterketen gebeurt zoals is beoogd. de drinkwatersector wordt daarbij ook nog eens apart beoordeeld.
deze visitatiecommissie constateerde in 2014 dat de drinkwaterbedrijven
ruimschoots voldoen aan de afspraken die in het Bestuursakkoord Water zijn
gemaakt. de samenwerking tussen de partners in de waterketen wordt steeds
beter. dat komt niet in de eerste plaats omdat de afspraken zijn vastgelegd in
het Bestuursakkoord, maar vooral door de intrinsieke wil van de betrokken
partijen, waaronder de drinkwaterbedrijven, om samen innovatief bezig te zijn
en van elkaar te leren. de kwaliteit van het beheer vergroten, de kwetsbaarheid
verminderen en de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk houden, dat was
en is de opgave.

Sinds 2012 participeert Waterbedrijf Groningen samen met 27
Groninger en Drentse gemeenten, de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s, en WMD in het samenwerkingsverband
Waterketen Groningen/Noord-Drenthe. De waterketen is een initiatief van de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) en de
Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG) dat voortkomt uit het
landelijke Bestuursakkoord Water. Het doel van het samenwerkingsverband is tweeërlei.
Op de eerste plaats lagere kosten voor drinkwater, riolering en
afvalwaterzuivering voor klanten, burgers en ingezetenen. Daarnaast het uitwisselen van kennis en ervaring in de waterketen,
wat moet leiden tot verhoging van de kwaliteit van de waterorganisaties en hun producten en diensten.
Door bundeling van werkzaamheden kunnen de partners in de
waterketen zich blijvend verbeteren: aan de hand van duurzame
innovatie verlagen wij onze kwetsbaarheid en kosten, en verhogen tegelijkertijd onze kwaliteit.
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5 WBG Internationaal
Waterbedrijf Groningen vervult al jaren haar maatschappelijke rol buiten
de grenzen. Vanuit ons programma Internationale Samenwerking, begin
2014 omgedoopt tot WBG Internationaal, hebben wij voor nieuwe
internationale actviteiten de samenwerking gezocht met Vitens Evides
International (VEI). Daarnaast waren we actief in lopende projecten in
Bosnië, Roemenië, Zuid-Afrika en Nicaragua.

In 2007 hebben de Nederlandse waterbedrijven het zogenoemde
‘Schokland-akkoord’ ondertekend. Hiermee willen zij een bijdrage
leveren aan het behalen van de Millenniumdoelen van de Verenigde
Naties. Deze bijdrage richt zich in het bijzonder op het zevende
doel: ‘Halvering van het aandeel van de bevolking zonder duurzame
toegang tot veilig drinkwater en sanitaire basisvoorzieningen in
2015’. Waterbedrijf Groningen reserveert 0,5% van haar drinkwateromzet voor internationale projecten. Voor de ontwikkeling, planning
en uitvoering van activiteiten is het programma WBG Internationaal
opgezet.

Aansluiting bij Vitens en Evides
Afgelopen jaar is besloten om deel te nemen in Vitens Evides International (VEI),
een samenwerkingsverband van de waterbedrijven Vitens en Evides voor internationale projecten die zijn gericht op gebieden waar de watervoorziening niet
zo is ontwikkeld zoals bij ons. de middelen die wij jaarlijks vrijmaken voor internationale activiteiten kunnen wij zo efficiënter besteden. door de samenwerking
renderen onze middelen beter omdat er binnen VEI sprake is van continue
projectleiding op locatie en worden meer dan veertig projecten ontsloten voor
onze medewerkers. ondertussen zijn acht van hen al afgereisd naar Afrikaanse
landen als Ethiopië, Kenia, uganda en Mozambique. Lopende projecten in
Bosnië, Roemenië, Zuid-Afrika en nicaragua gaan gewoon door totdat ze zijn
afgerond of na kennisoverdracht zelfstandig door kunnen.

San Carlos, Nicaragua
om logistieke redenen hebben wij ons in nicaragua geconcentreerd op
San carlos, de partnerstad van Groningen. het waterbedrijf daar kampt met
verschillende problemen, waaronder waterputten die onvoldoende water geven.
daarnaast ontwikkelt men een oppervlaktewaterzuivering om in de toekomstige
groei van de drinkwatervraag te kunnen voorzien.
Gezien de positieve ervaringen met de Young Expert in Srebrenica hebben we
besloten om ook voor San carlos een YE te werven, die ter plaatse leiding kan
geven aan een aantal activiteiten.

Galati, Roemenië
Srebrenica, Bosnië
Vorig jaar zijn in het Bosnische Srebrenica, Milici en Bratunac vijf nieuwe
projecten gestart als logisch vervolg op eerdere activiteiten. hierbij speelt een
Young Expert (YE) een belangrijke rol. het betreft naast het oplossen van
lekkages, de modellering van het waterleidingnet en herziening van bestaande
technische documentatie. daarnaast is een belangrijk onderdeel gericht op het
registreren van ondergrondse leidingen van het distributienetwerk.
Behalve projectondersteuning hebben wij de Bosnische waterbedrijven een
volledig geëquipeerde bedrijfsbus ter beschikking gesteld. ook in Bosnië is
het streven: water 24/7!

Voor een periode van twee jaar
krijgen de Bosnische gemeenten
Srebrenica, Milici en Bratunac de
beschikking over een Young Expert (YE). de YE van Waterbedrijf Groningen richtte zich vorig jaar in
het bijzonder op het terugdringen van het lekverlies. daarnaast bracht
hij het leidingnet in kaart en hielp hij bij het verbeteren van de organisatie van de waterbedrijven in deze gemeenten. de uitzending van de YE
wordt begeleid door het nederlandse Water Partnership en is bedoeld
om jonge specialisteninternationale werkervaring op te laten doen op
het gebied van watermanagement.

Young Expert
voor Srebrenica
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het samenwerkingsproject met Roemenië (Galati) is in 2014 beëindigd. dit project werd samen met Waterschap hunze en Aa’s uitgevoerd via acht thema’s.
Allereerst omgaan met het ScAdA-systeem waarmee op afstand installaties
kunnen worden gemonitord en bestuurd. daarnaast lekken opsporen en kosten
minimaliseren door middel van assetmanagement. Vervolgens kennis delen
over slibverwerking en afvalwater, naast drinkwatertechnologie. ook klantcontacten en omgaan met wanbetalers komen aan de orde. Ten slotte de waterkwaliteit controleren en de afvalwaterzuiveringsinstallatie optimaliseren. hierbij
hebben we goede resultaten behaald op het gebied van kennisuitwisseling.
Een mooi resultaat betreft de accreditatie van het laboratorium, waardoor aan
de Europese regels kan worden voldaan op het gebied van afvalwatermanagement. het waterschap geeft nog een vervolg aan het ondersteunen van het
waterbedrijf bij het in bedrijf nemen van een nieuwe rioolwaterzuivering. Waterbedrijf Groningen heeft haar bijdrage met veel plezier geleverd en kan tevreden
zijn over de behaalde resultaten.

Kaapstad, Zuid-Afrika
In Zuid-Afrika werkt Waterbedrijf Groningen in het gebied rond Kaapstad samen
met Wereld Waternet in meerdere projecten. onze bijdrage betreft de operationele ondersteuning in de bedrijfsvoering van drinkwaterzuiveringen. In samenwerking met Wereld Waternet hebben we in 2014 een training verzorgd voor
operators van een rioolwaterzuivering. In deze training is met name aandacht
gegeven aan het overdragen van kennis. Medewerkers van het lokale waterbedrijf kunnen die kennis overdragen aan derden.
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‘Ik ben al weer
bijna een week in
Mozambique!
In deze tweede
missie breng ik
de waterbalans
in kaart en het
daaraan gekoppelde "non Revenue Water" (nRW) van een aantal drinkwatersystemen in de provincie Sofala.’

Wout Kompagnie,
projectleider Nieuwbouw
Distributie, vertelt vanuit
Mozambique:

Hoe ziet mijn werkweek er uit?

14:55 uur:
LEERT

‘het eerste deel van de week verbleef ik in Beira, waar ik me heb ingelezen, afspraken heb gemaakt en een medewerker (van FIPAG: water- en
sanitatiebedrijf) op weg heb geholpen met het analyseren en interpreteren
van meetgegevens. ook heb ik een gesprek gehad met de directeur van
FIPAG. Een bevlogen man, die erg blij is met de steun van VEI. Later die
week ben ik naar chimoio vertrokken, waar ik tot volgende week zaterdag
verblijf. de eerste dagen in chimoio heb ik vooral besteed aan het bezoeken van installaties. hierdoor zag ik direct veel van de omgeving.
Volgende week probeer ik samen met twee FIPAG-collega's een eerste
aanzet te maken voor het opstellen van de waterbalans. het basissysteem (een soort van dashboard) wil ik dan in ieder geval hebben
staan, ingevuld met de gegevens die beschikbaar zijn. daarmee kunnen
we het nRW steeds beter in kaart brengen.’

Stap voor stap zaken in kaart brengen
‘het werk dat ik samen met de FIPAG-collega’s doe is echt een groeiproces waarin stap voor stap het systeem beter in kaart wordt gebracht
en ingericht. Wat wij vanuit VEI inbrengen is kennis en (heel belangrijk):
hoe los je nu op een systematische manier een probleem op? hoe richt
je een goede PdcA-cyclus in? En hoe ga van korte termijn naar lange
termijn?’

FIPAG-collega’s zijn ambitieus en gretig
‘de FIPAG-collega's waar ik mee samenwerk in chimoio zijn aardige
jongens. Ambitieus en erg gretig. Leuk om mee samen te werken! Ze
vragen je ook gelijk mee uit, dus dat heb ik maar gedaan. Gezellig een
biertje gedronken in een lokale bar. Zaterdagmorgen was ik al weer
vroeg wakker en tot de middag heb ik mijn tijd besteed aan het uitwerken
van gegevens. daarna de omgeving verkend. het is een prachtig gebied
hier, echt de moeite waard om eens te bezoeken. Ik krijg er het "echte
Afrika-gevoel" van, wat dat dan ook maar mag zijn.’
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6 WBG Duurzaam
Water kan verschillende rollen vervullen. Niet alleen dient het als
drinkwater of industriewater, ook kan het worden ingezet als warmtedrager. Waterbedrijf Groningen zet water als warmtedrager in bij
thema’s als ruimtelijke ordening, duurzaamheid en energie.
In concrete projecten bij de productie en distributie van duurzame
warmte en koude zoals aardwarmte, restwarmte en warmte-koudeopslag.

Energieprojecten met water als drager bieden ook studenten kansen.
Bijvoorbeeld in de vorm van stages of afstudeerprojecten bij Waterbedrijf Groningen duurzaam. daarnaast via deelname aan onderzoekprogramma’s, waaronder Flexiheat van de Rijksuniversiteit Groningen
en de hanzehogeschool, waarin Waterbedrijf Groningen duurzaam
deelneemt. door kennis, kunde en ervaring van Waterbedrijf Groningen
duurzaam te koppelen aan die van de beide onderwijsinstellingen
ontstaan kansen voor jonge mensen om zich verder te ontwikkelen en
bekwamen op duurzame alternatieven en energietransitie.

Water als warmtedrager
Waterbedrijf Groningen wil met activiteiten op het gebied van energie en water
haar bijdrage leveren aan de transitie van een fossiele naar een duurzame
warmtevoorziening. dit doen wij in de vorm van initiatieven die wij samen met
partners ontwikkelen. deze initiatieven krijgen concreet vorm in projecten op
het gebied van warmte uit industrieel afvalwater. ook warmte uit grondwater
(warmte-koudeopslag), biomassa (houtpellets) en geothermische energie zijn
voorbeelden van onze activiteiten op het gebied van duurzame warmte.

Warmte-koudeopslag
Warmte-koudeopslag (WKo) is een beproefde technologie voor verwarming
en koeling van gebouwen, zowel woonhuizen als utiliteits- en industriële
gebouwen. Waterbedrijf Groningen werkt al een tijd samen met de gemeente
Groningen aan de ontwikkeling van grote collectieve WKo-projecten. deze
samenwerking resulteerde in 2014 in een gezamenlijk bedrijf: WarmteStad. Eén
van de projecten in de stad Groningen is het Europapark. daar zijn bronnen
geboord en is een WKo-net aangelegd waarop meerdere klanten aangesloten
zijn en nog kunnen worden aangesloten. nadat in 2013 het nieuwe gemeentekantoor aan het harm Buiterplein bij het nS-station was aangesloten, volgde
vorig jaar de aansluiting van het gebouw ‘hete Kolen’ op het collectieve bronwaternet. dit gebouw omvat naast kantoren ruim 130 kamers voor studenten.
Bij deze aansluiting blijft het niet: de komende tijd staan nieuwe projecten op
de planning, zowel bestaande en nieuwe gebouwen op het Europapark als ook
gebruikers van de Euroborg.

Al jaren ontwikkelt Waterbedrijf Groningen activiteiten op het
gebied van energie en water. Hiervoor is de afdeling Energie &
Water opgezet. In 2014 is deze omgezet in een nieuwe BV:
Waterbedrijf Groningen Duurzaam. Dit bedrijf richt zich op het
vinden en bieden van oplossingen in de eigen regio op het gebied
van energievraagstukken waarin water een rol speelt.
Het werkterrein omvat dan ook in het bijzonder warmteprojecten
waarin water fungeert als opslag- en transportmedium.

Warmtenet
Behalve bij WKo-projecten is WarmteStad betrokken bij de ontwikkeling van
een grootschalig warmtenet in het noordwesten van de stad Groningen. daar
wil men diepe aardwarmte (geothermie) gebruiken als duurzame warmtebron
voor uiteindelijk meer dan 10.000 woningequivalenten. naast technische en
financiële studies hebben in 2014 gesprekken plaatsgevonden met woningcorporaties, de Rijksuniversiteit Groningen en de hanzehogeschool. Met de
verduurzaming en beheersing van de huisvestingslasten draagt het project bij
aan zowel duurzame energieopwekking als betaalbaar wonen.
het project is gepresenteerd tijdens het festival Let’s Gro en kent twee koplopers: een scholencomplex met zwembad en een woongebouw voor huisvesting van vierhonderd jongeren.

Restwarmte
Bij industriële bedrijven komt nogal eens warmte vrij die nutteloos wordt geloosd of uitgestoten. door deze restwarmte te benutten kunnen we een bijdrage
leveren aan de vermindering van onze co2-voetafdruk. Waterbedrijf Groningen
duurzaam is betrokken bij twee restwarmteprojecten in Bedum en hoogezand.
In Bedum gaat restwarmte van Frieslandcampina domo naar zwembad en
sporthal de Beemden. dit gebeurt via twee waterleidingen tussen de zuivelfabriek en het sportcomplex, waar een warmtepomp zorgt voor de juiste
temperatuur. Waterbedrijf Groningen duurzaam werkt in het project samen met
onderzoekinstituut KWR binnen het Europese programma Interreg IV (besparen,
samenwerken en verduurzamen).
Een vergelijkbaar project betreft de restwarmte van kartonfabriek Eska Graphic
Board in hoogezand. Met deze restwarmte kan op termijn een warmtenet
worden gevoed ten behoeve van een overdekt zwembad met sporthal, het
nieuwe theater en enkele flatgebouwen. In 2014 is een technisch en financieel
ontwerp afgerond. de eerste fase omvat voeding met duurzame warmte uit
biomassa-ketels. In dit project werken gemeente, provincie, Energy Valley en
Waterbedrijf Groningen duurzaam samen.

WarmteStad BV, opgericht in 2014, is het duurzame nutsbedrijf
van de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen dat aan
Stadjers en bedrijven voor de lange termijn betrouwbare, betaalbare
en bovendien duurzame warmte (en/of koude)-oplossingen wil bieden.
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7 Water in een duurzame
samenleving
Duurzaam zorgen voor water. Dat betekent 24/7 alle aandacht voor
betrouwbare, schone en goed beschermde bronnen. Waterbedrijf
Groningen voelt het als een bijzondere verantwoordelijkheid om duurzaam te handelen en duurzaamheid in de bedrijfsgenen op te nemen.
Naast de bescherming van onze waterbronnen richten wij ons op het
(her-)gebruik van grondstoffen en energie, om CO2-neutraal te blijven.
Ook werken wij aan de bewustwording bij onze klanten en investeren
wij in een duurzaam personeelsbeleid.

op de productielocatie in de Groeve zijn
begin 2014 beversporen aangetroffen. Eigenlijk niet zo vreemd: het dier hoort van oorsprong thuis in het waterrijke hunzedal.
omdat bevers daar waren uitgestorven, zijn in 2008 in het hunzedal en
langs het Zuidlaardermeer enkele exemplaren uitgezet. die hebben nu
dus ook de productielocatie van Waterbedrijf Groningen ontdekt.

Bevers bij
De Groeve

Betrouwbare, schone bronnen
Voor Waterbedrijf Groningen begint alles bij de bron: onze grondstof is oppervlakte- en grondwater. op productielocaties wordt deze grondstof opgepompt
en gezuiverd tot betrouwbaar drinkwater. de locaties in onnen en de Punt zijn
de afgelopen jaren grondig gerenoveerd. In 2014 zijn deze projecten afgerond.
duurzaam ingepast in de omgeving zijn zij klaar voor continue drinkwaterlevering gedurende de komende decennia.
ondertussen is vorig jaar ook gewerkt aan een nieuw inrichtingsplan voor de
locatie Tusschenwater in de Groeve; ook daar gaan waterberging, natuur en
drinkwater samen.
de drentsche Aa is onze hofleverancier. het water is van goede kwaliteit omdat
er geen sprake is van industriële of rioolwaterlozingen. het aanwijzen van spuitvrije zones en de aanleg van vul- en spoelplaatsen in het omliggende agrarische
gebied zijn daarbij ook belangrijk.
In 2014 hebben wij met verschillende partijen in dit gebied overlegd over hoe
we de drentsche Aa duurzaam schoon kunnen houden. Samen met nationaal
Landschap drentsche Aa richten we ons op versterking van natuur, landschap,
water en cultuurhistorie. hiertoe dragen we bij aan het Gebiedsfonds drentsche
Aa. Verder vond in 2014 overleg plaats met de gemeente Assen over verschillende projecten in de oostelijke stadsrand. ook het toekomstig Transferium bij
de Punt vroeg de nodige aandacht. hoe beter we erin slagen om samen de
drentsche Aa schoon te houden, hoe beter we kunnen garanderen dat we 24/7
betrouwbaar en goed water kunnen leveren.

de jaarlijkse brainstormsessie
Groningen 2033 ging in 2014
over duurzaam personeelsbeleid. Turend naar een duurzaam toekomstbeeld aan de horizon van
2033 bogen onafhankelijke dwarsdenkers uit bedrijfsleven, overheid
en onderwijs zich over de vraag hoe de arbeidsmarkt zich de komende
decennia zal ontwikkelen.
cruciaal voor organisaties is en blijft het menselijk kapitaal. Medewerkers die goed op hun plek zitten en die gelukkig zijn.

Groningen 2033
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Minder grondstoffen en energie
Sinds 2013 is Waterbedrijf Groningen een co2-neutraal bedrijf. We brengen
onze co2-voetafdruk voortdurend omlaag door maximaal te besparen op het
gebruik van energie en grondstoffen en het gebruik van zonne-energie. helemaal naar nul kunnen wij onze co2-voetafdruk nu nog niet brengen; dit compenseren wij door middel van co2-certificaten die goed zijn voor 8.000 ton co2
in 2014. de komende jaren willen wij deze compensatie verminderen door verdere maatregelen in de eigen bedrijfsvoering en een bijdrage aan co2-reducerende projecten in de regio. deze rekenen we tot directe verlaging van onze
voetafdruk.
ook in 2014 hebben we initiatieven ontwikkeld op dit gebied. Zo zijn we gestart
met de afvoer van het slib uit de slibvijver op locatie onnen naar biovergisters
in de omgeving, waar het wordt gebruikt voor de productie van duurzame energie.
op het hoofdkantoor zijn we begonnen met een proef met led verlichting en
op het pompstation in nietap zijn naar aanleiding van een audit oude pompen
vervangen door nieuwe, energiezuinige apparaten die ook minder onderhoud
vragen.
op het dak van het nieuwe reinwaterreservoir in onnen zijn een kleine duizend
zonnepanelen geïnstalleerd. Samen zijn die goed voor 225.645 kWh per jaar.
de invoering van de digitale waternota voor klanten en de digitale loonstroken
en jaaropgave voor onze medewerkers betekent een forse besparing op papier
en printkosten.
Voor vergroting van de interne bewustwording ten aanzien van het milieu heeft
Waterbedrijf Groningen meegedaan aan de nacht van de nacht: op 25 oktober
gingen de lichten op al onze locaties uit. ook deden we mee aan de dag van
de duurzaamheid, waarop de gemeente Groningen een online quick scan ter
beschikking stelde om het energieverbruik thuis kritisch na te lopen.
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Educatieve initiatieven

Duurzame dorstlesser

duurzaam leven, duurzaam werken, het is een kwestie van de lange adem.
Stapje voor stapje gebeurt dit aan de hand van bewustwording en educatie.
Waterbedrijf Groningen heeft ook in 2014 enkele educatieve initiatieven ontwikkeld en samen met diverse instellingen uitgevoerd. Zo waren wij gastheer voor
de vmbo-carrousel waarbij een groep van twaalf leerlingen enthousiast werd
gemaakt voor techniek. Met de achterliggende gedachte aan een toekomstbestendige personeelsformatie. deze gedachte lag ook ten grondslag aan de
gastlessen die vier medewerkers van Waterbedrijf Groningen verzorgden voor
de IMc Weekendschool. daar kwam het hele drinkwaterverhaal aan de orde,
van winning tot en met levering.
We deden mee aan de nationale Waterspaardersdag, waarop water- en energie
bedrijven samen met milieuorganisaties opriepen om korter te douchen.
Vijf in plaats van de huidige gemiddelde negen minuten: dat scheelt energie,
water en geld.
ook het wilgenknotten in haren was een educatieve activiteit: onder het motto
‘Je school kan de boom in’ waren leerlingen van groep 7 van de Sint nicolaasschool uit haren een hele dag bezig met wilgen knotten, ondersteund door
Landschapsbeheer Groningen.
het Groninger Landschap verzorgde zoals gebruikelijk de jaarlijkse wandelexcursie in de onnerpolder en 24 basisschoolleerlingen van de Zaaier in
Groningen wandelden zes kilometer met zes liter water in hun rugzak voor een
drinkwaterproject in Kenia.

Kraanwater is gezonder, milieuvriendelijker en goedkoper dan calorierijke dranken in flessen, blikken en pakken. daarom stimuleert Waterbedrijf Groningen
Groningers om naar de kraan te grijpen. Bij tal van evenementen waren wij in
2014 weer aanwezig met ‘Wotter uut Grunn’. Bijvoorbeeld tijdens het cultureel
festival in hongerige Wolf, de Ladies Run, het Bevrijdingsfestival in Groningen
en de Vier Mijl van Groningen. daarnaast bij de nacht van Groningen, het
Groninger Grachtenfestival en de Tocht om de noord ‘van Lauwerszee tot
dollard tou’. En natuurlijk konden tijdens de KEI-week eerstejaarsstudenten in
Groningen zich tegoed doen aan eerlijk, heerlijk ‘Wotter uut Grunn’, net als
bezoekers van het noorderzonfestival in Groningen.

Samen met de waterbedrijven Vitens en
dunea heeft Waterbedrijf Groningen in de
weken voor de gemeenteraadsverkiezingen de
actie ‘Stem voor Kraanwater’ gestart. deze actie
was gericht op alle gemeenten en riep ze op om te
kiezen voor kraanwater. Waterbedrijf Groningen
nodigde alle Groninger gemeenten uit om zich aan
te melden als kraanwatergemeente. de eerste
aanmelding kwam van haren, die net als laatste
gemeente in de provincie aandeelhouder van Waterbedrijf Groningen was geworden. uiteindelijk
hebben alle 23 Groninger gemeenten positief gereageerd: hiermee is Groningen de meest kraanwatervriendelijke provincie van ons land.

Stem voor
kraanwater
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De menselijke factor
Waterbedrijf Groningen wil goed omgaan met zijn medewerkers; zij vormen
het belangrijkste kapitaal. In 2014 hebben wij ons daarom ingespannen voor
een duurzame personeelsformatie met als belangrijkste punten gemotiveerde
medewerkers en het werven van meer jongeren.
onze inzet in ontwikkelingslanden is ook een uiting van duurzaam ondernemen.
In een vijftal projecten in vier landen waren medewerkers van Waterbedrijf
Groningen actief om te zorgen voor schoon en veilig drinkwater en een deugdelijke riolering. Met de deelname van de afdeling Internationale Samenwerking,
in 2014 omgedoopt tot WBG Internationaal, in Vitens Evides International
kregen we toegang tot nog meer projecten in meer landen. Zo kunnen medewerkers bijdragen aan waterprojecten in andere landen onder andere
omstandigheden. de ervaringen die ze hierbij opdoen geven vaak een nieuwe
kijk en nieuwe inzichten op het werk in Groningen. de betrokkenheid is enorm
groot, onze mensen worden zeer gewaardeerd.
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8 Organisatie in
ontwikkeling
Water dag in, dag uit, 24/7. Dat kan alleen met de volle inzet van goed
opgeleide, ervaren en betrokken medewerkers. Waterbedrijf Groningen
investeert continu in de kwaliteit van haar medewerkers en zet zich
in om op een krappe arbeidsmarkt, die wordt gekenschetst door ontgroening en vergrijzing, in optimale conditie te zijn. Met bijzondere
aandacht voor slim (lean) werken en onder strenge voorwaarden op
het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.

In april kozen de medewerkers van Waterbedrijf
Groningen een nieuwe
ondernemingsraad. Met een opkomst van bijna 90% was de opkomst
15% hoger dan drie jaar geleden. Van de 9 leden van de oude ondernemingsraad namen er 4 zitting in de nieuwe. Medewerkers van Waterbedrijf Groningen worden regelmatig op de hoogte gehouden van nieuws
en activiteiten, onder meer via het zogenoemde ‘oR alert’ waarmee ze
via e-mail worden bericht.

Ondernemingsraad

Meer doen met minder

Werving, mobiliteit en scholing

drinkwater leveren van een onberispelijke kwaliteit, 24/7. Voor deze opgave
staan onze ruim 220 medewerkers. dag in, dag uit. dat vraagt om een professionele organisatie die scherp aan de wind zeilt. Met de juiste medewerkers
op het juiste moment en op de juiste plek. En dat in een tijd dat technologische
ontwikkelingen snel gaan en er grote behoefte is aan actuele kennis en
passende vaardigheden. Een tijd met een krap aanbod van jongeren met een
technische opleiding en een toenemende uitstroom van oudere medewerkers.
het komt aan op slim werken, slim organiseren.
Sinds 2012 loopt het project ‘Meer doen met minder’. nadat in 2013 zeven
afdelingen zijn gestart met werken volgens de principes van lean management
zijn vorig jaar op alle afdelingen initiatieven ontwikkeld om medewerkers te
leren om met minder inspanningen meer te doen. het gaat hierbij om tegengaan
van verspilling, herinrichting van werkprocessen en zelfs reorganisatie van
afdelingen. dit moet leiden tot meer eigen inbreng, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid en hiermee tot verbeterd vakmanschap en ondernemerschap.
In 2014 zijn de bijna 40% van de medewerkers die nog geen of niet alle leantrainingen hadden gevolgd de beginselen van lean werken bijgebracht, onder
meer aan de hand van de training 5S (scheiden, schikken, schoonmaken,
standaardiseren en stimuleren).
om de verbeteringen in de werkprocessen te ondersteunen hebben twee RuGstudenten onderzoek gedaan naar de invloed van veranderingen op de samenwerking in teams en groepen.

Een ontwikkelende organisatie is vandaag anders dan gisteren en morgen weer
anders dan vandaag. om op een krappe arbeidsmarkt aantrekkelijk te zijn voor
jongeren met een technische opleiding investeert Waterbedrijf Groningen in
contacten met onderwijsinstellingen. Zo waren we net als in andere jaren in
2014 aanwezig bij de open dagen van het noorderpoort college en ook op
Girlsday, een initiatief om meisjes te laten kennismaken met bèta, techniek en
IcT. Waterbedrijf Groningen en WLn gaven de deelnemers een boeiend inzicht
in de fascinerende wereld van bètawetenschap en technologie.
Een ander voorbeeld was ons gastheerschap in de vmbo-beroepencarrousel.
Leerlingen van de klassen 2 en 3 van het vmbo kwamen snuffelen bij verschillende technische bedrijven, waaronder Waterbedrijf Groningen.

Studenten ambassadeurs voor
Waterbedrijf Groningen
Stagiairs en trainees kunnen bij Waterbedrijf Groningen de nodige ervaring
opdoen; zij vormen een aantrekkelijke kweekvijver voor nieuw personeel.
In 2014 telden we 27 stagiairs en 2 trainees. Met hun frisse blik leverden
ze met meelopen, meekijken en meedoen een nuttige bijdrage aan onze
werkzaamheden en projecten. Als tevreden ambassadeurs bevelen zij
collega-studenten aan om bij Waterbedrijf Groningen te solliciteren.
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ook op het gebied van training en opleiding hebben in 2014 de nodige activiteiten plaatsgevonden. Bijvoorbeeld de training Slimmer Werken die is gericht op
werken met e-mail en smartphone in relatie met stress, time management en
communicatie. ook het proefproject met de digitale leer- en ontwikkelomgeving
voorziet in de continue scholingsbehoefte bij leidinggevenden en medewerkers.
op een speciale website zijn verschillende opleidingen beschikbaar gesteld.
daarnaast hebben onze medewerkers allerlei vakinhoudelijke trainingen
gevolgd om de kennis en benodigde certificering bij te houden.
om de interne mobiliteit te bevorderen is een vacaturebank opgezet voor tijdelijke klussen: JobPlaza. Medewerkers die willen ontdekken waar hun andere
talenten liggen en willen proeven aan iets anders kunnen solliciteren voor deelname aan een project. Ze mogen een deel van hun werktijd besteden aan een
project, of dit nu een kleine administratieve klus is of een omvangrijk technisch
werk.
nieuwe ruimte in de formatie ontstaat doordat oudere werknemers afscheid
nemen. In 2014 hebben we ruim twintig zeer gewaardeerde en betrokken collega’s zien vertrekken naar (pre)pensioen. Een deel van deze collega’s trad per
1 januari 2015 officieel uit dienst.
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Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
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Werken met water, garanderen dat er 24/7 water is, gaat gepaard met de hoogste eisen die we kunnen stellen op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Jaarlijks organiseert Waterbedrijf Groningen dan ook een
VGWM-middag waar het management zich buigt over evaluaties en nieuwe
ideeën en plannen. Vorig jaar is onder meer besloten om de VGWM-kennis
binnen de hele organisatie te verbreden en daarbij het veiligheidsbewustzijn
meer centraal te stellen. doel is een veilige werkomgeving die wordt geborgd
door een bedrijfsbreed gedragen gedragscode.
het feit dat in maart 2014 de afdelingen drinkwater en onderhoud Productie
konden vieren dat zij één jaar ongevalvrij waren, toont aan dat Waterbedrijf
Groningen met de bedrijfsveiligheid op de goede weg is.
de gezondheid van onze medewerkers onderstreepten we met hulde aan een
zestal medewerkers die zijn gestopt met roken. Waterbedrijf Groningen
probeert op actieve wijze haar medewerkers van het roken af te helpen en
gezond te laten leven, onder meer door het ombouwen van een rookhok tot
fitnessruimte op het hoofdkantoor en het aanbieden van gezonde voeding en
snacks in de bedrijfskantine.

Kengetallen

FTE
Aantal medewerkers
Gemiddelde leeftijd
Gemiddelde dienstjaren
Fulltime/parttime
Man/vrouw
Ziekteverzuim

2011
230
241
47,9
16,8
184/57
194/47
5,6

2012
228
240
48,4
17,3
182/58
192/48
4,3

of je nu babyboomer bent,
tot de Patatgeneratie behoort
of een typische telg bent van
Generatie X, generaties hebben zo hun eigen denk- en
leefwerelden. die ontmoeten
elkaar op de werkvloer. om te komen tot meer begrip
voor elkaar organiseerde Jong WBG een workshop
Generatieverschillen. Met als doel om de samenwerking
tussen jong en oud te verbeteren.

Workshop
Generatieverschillen
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2013
224
237
49,3
18,1
182/55
189/48
4,8

2014
229
242
49,2
17,5
195/47
190/52
5,6
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9. Financiële resultaten
Financieel beleid
hoofdelementen uit het financieel beleid zijn een stabiel en marktconform tarievenbeleid, een laag operationeel kostenniveau en voldoende financiële ruimte
voor innovatie en investeringen, zodat ook op langere termijn de kwaliteit en
de leveringszekerheid van drinkwater worden veiliggesteld. Verder dient het
financieel beleid aan te sluiten op de solvabiliteitsvereisten en de vermogenskostenvergoeding (WAcc) volgens de drinkwaterwet.
onder een stabiel en marktconform tariefbeleid wordt verstaan een tariefontwikkeling die is gemaximeerd op de geldende inflatiecijfers en een tariefstructuur die in overeenstemming is met de geldende uitgangspunten binnen
de drinkwatersector. Positieve bedrijfsresultaten worden aangewend ter
versterking van weerstandsvermogen en schuldminimalisering.

opbrengsten
Bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Financieel resultaat
Resultaat deelnemingen
Resultaat

2011
56,2
50,4
5,8
-2,5
0,8
4,1

2012
48,7
43,4
5,3
-2,5
1,2
4,0

2013
49,6
47,2
2,4
-2,5
1,1
1,0

2014
50,6
46,3
4,3
-2,5
1,0
2,8

het beleid van schuldminimalisering komt niet alleen onze huidige klanten ten
goede, maar ook onze toekomstige klanten. Beperking van rentelasten maken
het ook in de toekomst mogelijk de tarieven laag te houden.

het resultaat in 2014 bedroeg positief € 2,8 miljoen. dit is aanzienlijk hoger
dan het resultaat van vorig boekjaar. In 2013 bedroeg het resultaat positief
€ 1,0 miljoen.

de kengetallen current ratio en solvabiliteit geven in 2014 aan dat de financiële
positie van n.V. Waterbedrijf Groningen gezond is en zich ontwikkelt conform
de verwachtingen en het ingezette beleid.

Genormaliseerd resultaat 2014 in vergelijking tot 2013
Resultaat volgens jaarrekening
Bijzondere incidentele posten:
Extra stortingen pensioen/personeel
Boekwinst verkoop activa
opening de Punt
WLn financiële afwikkeling
Resultaat excl. bijzondere incidentele posten

Juridische Structuur
n.V. Waterbedrijf
Groningen
(WBG)

KWR Water
B.V. (KWR)
100%

In 2014 is tevens de deelneming WaterKenniscentrum holding B.V. (WKc)
opgericht. deze deelneming is opgericht voor wateronderzoek- en laboratoriumactiviteiten ten behoeve van derden. In 2014 hebben geen activiteiten
plaatsgehad binnen deze deelneming.

Resultaat 2014

In 2014 is het merendeel van de kasstroom uit investeringsactiviteiten gefinancierd door de kasstroom uit operationele activiteiten. hierdoor hoefde in 2014
geen extra vreemd vermogen te worden aangetrokken en konden de rentelasten op hetzelfde niveau blijven als in 2013.

KWh Water
B.V.
(KWh)
3%

In 2014 heeft Industriewater B.V. een naamswijziging ondergaan (de naam is
veranderd in Waterbedrijf Groningen duurzaam B.V.) en zijn haar deelnemingen
Warmtestad B.V. (WS) en WKo Europapark B.V. (WKo) opgericht.
Binnen deze deelnemingen worden activiteiten met betrekking tot het opwekken, distribueren en leveren van warmte ontplooid.

Reststoffenunie
Waterleidingbedrijven B.V.
(RuW)
5%

SamenWater
B.V. (SW)
100%

WaterLaboratorium
noord B.V.
(WLn)
50%

WaterKenniscentrum
holding B.V.
(WKc)
25%

Waterbedrijf
Groningen
duurzaam B.V.
(WBGd)
100%

north Water
B.V.
(nW)
50%

WarmteStad
B.V.
(WS)
50%

north Water
Afvalwater B.V.
(nWA)
100%

WKo
Europapark
B.V. (WKo)
100%
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Futuro B.V.
(FuT)
25%

2013
1,0

2014
2,8

1,4

2,4

-0,8
0,2
0,2
2,4

het genormaliseerde resultaat, resultaat jaarrekening exclusief bijzondere
incidentele posten, is in de afzonderlijke jaren 2013 en 2014 € 2,4 miljoen.
het gelijkblijvende genormaliseerde resultaat 2014 wordt in vergelijking tot 2013
veroorzaakt door een toename van de opbrengsten (+ € 0,2 miljoen), nagenoeg
gelijkblijvende bedrijfskosten (- € 0,1 miljoen), gelijkblijvende rentelasten en een
lichte daling van het resultaat deelnemingen (- € 0,1 miljoen).
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Levering drinkwater en industriewater in m³

In 2014 is het integrale tarief voor een gemiddeld huishouden gestegen
voor inflatie van € 1,09 naar € 1,11 per m3.

Afzet 2014

ons tarief in 2014 van € 1,11 per m3 is het laagste tarief, waartegen in
nederland drinkwater aan huishoudens wordt geleverd.

1,7%

26,3%

Bedrijfsopbrengsten
drinkwater
voorzieningsgebied

Bedrijfsopbrengsten
52,0

drinkwater buiten
voorzieningsgebied
x miljoen euro

51,0

Industriewater

50,0
49,0
48,0

72,0%
47,0

In 2014 heeft n.V. Waterbedrijf Groningen 42,2 miljoen m drinkwater geleverd
aan klanten in het voorzieningsgebied. Een lichte daling ten opzichte van 2013,
toen 42,4 miljoen m3 is geleverd.
3

46,0
Omzet

onze deelneming north Water B.V. heeft 15,4 miljoen m3 industriewater afgezet,
tegenover 15,6 miljoen m3 in 2013. naast deze lichte daling in het leveren van
industriewater heeft north Water B.V. in 2014 ook een lichte daling gerealiseerd
in het zuiveren van afvalwater in de Zout Afvalwater Zuiveringsinstallatie
(ZAWZI) te oosterhorn.

2011

2012

2013

2014

47,9

48,7

49,6

50,6

de totale bedrijfsopbrengsten in 2014 bedroegen afgerond € 50,6 miljoen en
zijn gestegen met € 1,0 miljoen in vergelijking tot 2013.
de totale netto omzet waterlevering over 2014 bedroeg € 42,8 miljoen. (2013
€ 42,5 miljoen).
2013
28,4
1,0
12,6
0,5
42,5

Tarieven
Drinkwatertarief per gemiddelde gezin VEWIN norm
1

1,50

euro per m3

1,25

0,75
0,50

de overige bedrijfsopbrengsten zijn in 2014 ten opzichte van 2013 gestegen
met € 0,6 miljoen. de stijging is het gevolg van incidentele baten door verkoop
vaste activa (locatie haren, dienstwoning, watertorens) van € 0,9 miljoen en
2012
2013
daarnaast lagere opbrengsten
uit werken 2014
derden van € 0,3 miljoen.

0,25

Drinkwatertarief

2014
28,8
1,0
12,5
0,5
42,8

de totale netto drinkwateromzet is in vergelijking met 2013 gestegen met € 0,3
miljoen. de afzet in m3 is gedaald met 0,2 miljoen m3, echter de tariefstijging
heeft per saldo gezorgd voor een hogere netto drinkwateromzet.

1,00

-

Bemeterd kleinverbruik
onbemeterd kleinverbruik
capaciteits-/grootverbruik
overige (zusterbedrijven)
Totaal

2011

2012

2013

2014

1,26

1,09

1,09

1,11

0,35

56

0,45

57
S

0,39

2013

2014

0,35
2012

0,45
2013

0,39
2014

37,6

37,1

38,6

de investeringsuitgaven in materiële vaste activa in 2014 bedroegen € 10,8
miljoen, hetgeen op een vergelijkbaar niveau is als in het jaar 2013 (€ 10,4).
deze investeringsuitgaven zijn exclusief de investeringsuitgaven Waterbedrijf
Groningen duurzaam (WBGd) ten bedrage van € 0,3 miljoen. Totaal inclusief
S WBGd bedroegen de investeringsuitgaven € 11,1 miljoen.

Bedrijfskosten
Bedrijfskosten
48,0
x miljoen euro

2012

5
46,0

Investeringsuitgaven drinkwater (exclusief WBGd):
2014
4,8
3,7
0,9
0,6
0,3
0,2
0,3
10,8

44,0
42,0
40,0
38,0

Bedrijfskosten

2011

2012

2013

2014

42,1

43,4

47,2

46,2

de totale bedrijfskosten zijn in 2014 € 46,2 miljoen in vergelijking tot € 47,2
miljoen in 2013.
de bedrijfskosten zijn lager vanwege een incidentele last die in 2013 is geboekt
van € 1,4 miljoen voor extra pensioenstortingen/regelingen personeel.
daartegenover staan incidentele lasten in 2014 ten bedrage van € 0,4 miljoen.
Zonder deze incidentele lasten zijn de bedrijfskosten in 2014 gelijk gebleven
in vergelijking met 2013.

Pompstations (Appingedam, onnen)
Leidingwerk (saneringen)
IcT
Watermeters/meetstraten
Zonnepanelen
Bedrijfsauto’s
overig
2012
2013
Totaal
37,6
37,1

2014
38,6

Current ratio
Current ratio
1,00

de kosten voor salarissen/overige personeelskosten zijn exclusief incidentele
lasten met € 0,5 miljoen gestegen. de kosten voor waterinkopen, energie en
chemicaliën zijn gestegen met € 0,1 miljoen. de kosten voor afschrijvingen zijn
ook gestegen met € 0,1 miljoen.
0,50

hiertegenover staan kostendalingen exclusief incidentele lasten op de post
uitbesteed werk voor € 0,4 miljoen en een kostendaling voor overige bedrijfskosten ten bedrage van € 0,3 miljoen.

Investeringsuitgaven in materiële vaste activa

-

2011

2012

2013

2014

0,56

0,35

0,45

0,39

Investeringsuitgaven MVA

de current ratio geeft de verhouding weer tussen de activa die op korte
termijn in geld kunnen worden omgezet, en de verplichtingen die op korte
termijn moeten worden voldaan.
In 2014 kwam de current ratio uit op 0,39 (2013: 0,45).
S
deze daling wordt vooral veroorzaakt door een verschuiving in de balans
5
van langlopende
naar kortlopende schulden en een afname in de vlottende
activa (afname waterdebiteuren).

x miljoen euro

25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
Investeringen

2011

2012

2013

2014

19,9

11,6

10,4

10,8
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59
2012

2013

2014

0,35

0,45

0,39

2011

2012

2013

2014

34,6

37,6

37,1

38,6

Solvabiliteit
Solvabiliteit
50%

40%

30%

20%

de solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen het eigen vermogen en het
totale vermogen. In 2014 kwam de solvabiliteit uit op 38,6% (2013: 37,1%).
deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door toename in het eigen vermogen en afname in het vreemd vermogen, met name op de post crediteuren.
de solvabiliteit van 38,6% voldoet aan de vereisten van zowel de drinkwaterwet, onder het wettelijk vastgestelde maximum van 70%, als aan de eis
van banken ten aanzien van onze lopende financieringsovereenkomsten van
minimaal 25%.
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Bericht Raad van Commissarissen
Jaarrekening
de directie heeft ons de jaarrekening 2014 en het verslag van het door de
directie gevoerde beleid voorgelegd. Wij hebben de jaarrekening laten onderzoeken door Ernst & Young Accountants LLP. de goedkeurende controleverklaring is in het Jaarverslag 2014 opgenomen.
de jaarrekening is in aanwezigheid van de directie en de accountant besproken.
Voorgesteld wordt om het bedrijfsresultaat van € 2.840.725 toe te voegen aan
het eigen vermogen van de vennootschap.
op grond van onze bespreking stellen wij de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders voor het jaarverslag, de jaarrekening en de winstbestemming
vast te stellen.
Tevens vragen wij voor 2014 décharge te verlenen aan de directie voor het
bestuur en aan de leden van de Raad van commissarissen voor het uitgeoefende toezicht.

Werkzaamheden Raad van Commissarissen
de raad heeft in 2014 zes vergaderingen gehad. uiteraard werden in die vergaderingen de reguliere rapportages van de directie, die invulling geven aan de
toezichthoudende rol van de Raad van commissarissen (zoals begroting, jaarstukken, balanced business scorecard, sociaal jaarverslag, medewerkers
tevredenheidsonderzoek en benchmark waterbedrijven) besproken. Aanvullend
kwam de informatie uit aanvullende informatiebronnen, zoals de accountant en
het informele overleg met de ondernemingsraad, in bespreking.
In elke vergadering wordt het agendapunt ‘Ingekomen stukken en mededelingen’ door directie gebruikt om de raad over actuele onderwerpen zowel
schriftelijk als mondeling te informeren en te consulteren.
daarnaast heeft de Raad van commissarissen in 2014 een aantal specifieke
onderwerpen aan de orde gehad die vermeldenswaard zijn. We geven daarvan
een korte impressie.
Benoeming directeur
nadat in 2013 was geconstateerd dat een fusie op korte termijn niet aan de
orde was, is besloten voor de eerstkomende jaren te kiezen voor continuïteit en
verdere versterking van het bestaande Waterbedrijf Groningen en over te gaan
tot werving en selectie van een nieuwe directeur. Voor de overgangsperiode
werd gekozen voor continuering van de interim-overeenkomst met de heer
h.L.J. de Kraa tot het moment dat de nieuwe directeur zou aantreden.
Een belangrijke activiteit in het eerste kwartaal van 2014 was dan ook de vaststelling van een profielschets en vervolgens de werving en selectie van een
nieuwe directeur. Vanuit de Raad van commissarissen werd een selectiecommissie benoemd die zich liet begeleiden door GITP.
In de vergadering van april besloot de Raad van commissarissen om het voorstel van de selectiecommissie, mede op basis van het positieve advies van de
ondernemingsraad en het zittende managementteam, over te nemen en
mevrouw R.A.M. Zwart voor te dragen voor benoeming tot directeur door de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
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Energie en Warmte
Geconstateerd is dat Energie en Warmte een thema is dat om diverse redenen
past in de activiteiten van Waterbedrijf Groningen.
• de techniek van watertransport door leidingen sluit sterk aan op de in ons
bedrijf aanwezige kennis en ervaring;
• de duurzaamheidsdoelstellingen van energieverkrijging uit geothermie en
andere duurzame methodieken passen bij het openbaarnutsimago van het
Waterbedrijf Groningen;
• Verbreding van activiteiten biedt ontwikkelingsperspectief voor onze
medewerkers omdat het aansluit op hun hoogwaardige technologische
competenties.
In de lijn van het beleid voor onze andere nevenactiviteiten en deelnemingen
heeft de Raad van commissarissen aangedrongen op een zorgvuldige afweging
van projecten en beperking van risico’s.
Dividend?
In 2014 is op verschillende momenten gesproken over het al dan niet uitkeren
van dividend. Aanleiding daarvoor was een mogelijke aandelentransactie tussen
twee grote aandeelhouders. Een discussie over de voor- en nadelen en vergelijking van verschillende modellen hebben geleid tot een verkennende bespreking
met de aandeelhouders. de discussie is in 2014 niet afgerond. In 2015 zal een
voorstel aan de aandeelhouders worden gedaan.
Fusie laboratoria
de voortgang van de samenwerking tussen de laboratoria van WLn en de
waterschappen is op diverse momenten in de raad besproken. In de vergadering van juni is de eindrapportage over de samenwerking tussen WLn en
de laboratoria van de waterschappen besproken en is besloten tot het aangaan
van een fusie. Later in het jaar bleek er stagnatie in het proces op te treden, de
werd veroorzaakt door veranderingen van opvatting bij de Belastingdienst met
betrekking tot BTW-vrijstelling.
Risico-inventarisatie aardbevingen als gevolg van gaswinning
de raad heeft zich laten informeren over een risico-inventarisatie van onze
assets. Geconstateerd is dat het Waterbedrijf zich (onder andere door formele
aansprakelijkheidsstelling) vooralsnog voldoende heeft gepositioneerd om
eventuele schadegevolgen van aardbevingen, waar dat aan de orde is, te
claimen bij de verantwoordelijke partijen.
Samenstelling Raad van Commissarissen
de Raad van commissarissen heeft gesproken over de gewenste toekomstige
samenstelling. daarbij is zowel gediscussieerd over het gewenste profiel van de
raad als geheel en zijn afzonderlijke leden in relatie tot de taakstelling, als over
de wijze waarop de raad wordt samengesteld. overeenkomstig de statuten
wordt een aanzienlijk deel van de raad bindend voorgedragen door en soms uit
de bestuurlijke organen van de aandeelhouders.
Vraag was of en hoe zich dat verhoudt tot de noodzakelijke competenties die
nodig zijn en de toezichthoudende rol van de raad. de discussie zal in 2015
uitmonden in een voorstel aan de aandeelhouders.
In de tweede helft van 2014 heeft de heer E.A. Groot, die namens de gemeenten deel uitmaakte van de Raad van commissarissen, zijn functie ter beschikking gesteld. Besloten is de vacature voorlopig niet in te vullen in afwachting
van een lopende discussie over samenstelling en profiel.
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Zelfevaluatie
de jaarlijkse zelfevaluatie vond plaats in april 2014. de sessie werd begeleid
door de heer n. Melker van het nederlands Kenniscentrum voor commissarissen en Toezichthouders.
Geconstateerd werd dat de informatievoorziening met betrekking tot de financiën over het algemeen goed op orde is, maar dat de informatievoorziening
over de overige bedrijfsdoelstellingen systematischer kan. daarmee kan de
toezichthoudende rol verder worden versterkt. Met de directie zijn daar inmiddels afspraken over gemaakt.
de traditie van informeel overleg van leden van de raad met de oR is een
goede, evenals het jaarlijkse overleg tussen oR, directie en voltallige Rvc.
de raad heeft ook geconstateerd dat de eerdere gewoonte van thematische
bespreking van strategische onderwerpen weer moet worden opgepakt.
ook daarover zijn inmiddels afspraken gemaakt.
Binnen de raad, maar ook in de verhouding van de raad met de directie is
sprake van een open samenwerkingscultuur met voldoende kritisch vermogen.

In 2014 is de benoemingsperiode van de heer E.A. Groot geëindigd. de heer
Groot heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot herbenoeming.
Voor de wijze waarop de heer Groot zich heeft ingespannen voor de belangen
van de onderneming zijn wij hem zeer erkentelijk.

de Raad van commissarissen van n.V. Waterbedrijf Groningen

Directie

Y.P. van Mastrigt, voorzitter

h.J.L. de Kraa
R.A.M. Zwart

Groningen, 16 april 2015

Ondernemingsraad

Samenstelling Raad van Commissarissen,
Directie en Ondernemingsraad
(per 31 december 2014)

Raad van Commissarissen
Y.P. van Mastrigt
A. Meijerman
h.M. Geerts
T.h. haseloop - Amsing
P.h. Pellenbarg
J.J. van der Werff

W. Kompagnie
T.c. Vlaar
E.S. Scholtens
K.h. Elzes
T.T. douma
B. van der Lei
M.B.n. Masseling
h.B. Meijer
W. oosterhof - hilberink

voorzitter
vice-voorzitter
secretaris

directeur ad interim (tot 1 augustus 2014)
directeur (vanaf 1 augustus 2014)

voorzitter, Vrije Lijst
vice-voorzitter, Vrije Lijst
secretaris, cnV Publieke Zaak
lid, AbvaKabo FnV
lid, AbvaKabo FnV
lid, AbvaKabo FnV
lid, AbvaKabo FnV
lid, cnV Publieke Zaak
lid, Vrije Lijst

de Wet Bestuur en Toezicht heeft als doel te komen tot een meer evenwichtige
verdeling tussen mannen en vrouwen in het bestuur en de Raad van commissarissen. Een evenwichtige verdeling wordt verondersteld als minimaal 30%
van de zetels wordt bezet door mannen en minimaal 30% door vrouwen.
ultimo 2014 is de verdeling in de Raad van commissarissen 66% mannen en
34% vrouwen.
het bestuur bestaat uit één directeur, zijnde een vrouw.

66

67

Nevenfuncties Raad van Commissarissen
Mevrouw Y.P. van Mastrigt (1965)
Lid van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.
Voordracht: Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.
Eerste benoeming: 1 maart 2013.
Einde benoemingsperiode: 2015.
Nevenfuncties:
• Lid van het dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van Samenwerkingsverband noord-nederland;
• Voorzitter van Bestuurscommissie Economische Zaken van Samenwerkingsverband noord-nederland;
• Vice-voorzitter Bestuurlijk overleg Energie van Samenwerkingsverband
noord-nederland;
Voor een totaaloverzicht van de overige nevenfuncties wordt verwezen naar
www.provinciegroningen.nl.
De heer A. Meijerman (1949)
Adviseur en eigenaar van Ab Meijerman Management consulting VoF.
Voordracht: Raad van commissarissen (aanbevelingsrecht ondernemingsraad).
Eerste benoeming: 11 juni 2009, herbenoeming in 2013.
Einde benoemingsperiode 2017.

De heer P.H. Pellenbarg (1947)
Emeritus hoogleraar Economische Geografie aan de Rijksuniversiteit
Groningen.
Voordracht: Gemeente Groningen.
Eerste benoeming: 23 juni 2011.
Einde benoemingsperiode 2015.
Nevenfuncties:
• Bestuurslid Groninger universiteitsfonds.
De heer J.J. van der Werff (1956)
Voorzitter van de directie van Rabobank Zuidwest-drenthe.
Voordracht: Raad van commissarissen (aanbevelingsrecht ondernemingsraad).
Eerste benoeming: 14 december 2006, herbenoemd in 2010 en 2014.
Einde benoemingsperiode 2018.
Nevenfuncties:
• Bestuurslid van de combinatie hoogeveense ondernemingen cho.

Alle commissarissen hebben de nederlandse nationaliteit.

De heer H.M. Geerts (1956)
chief executive officer Paperfoam B.V.
Voordracht: Raad van commissarissen.
Eerste benoeming: 15 december 2005, herbenoemd in 2009 en 2013.
Einde benoemingsperiode 2017.
Nevenfuncties:
• directeur Vertis holding;
• Bestuurslid Stichting Regionaal centrum voor Technologie de Vallei.
Mevrouw T.H. Haseloop - Amsing (1966)
Manager noordenveldse uitdaging.
Voordracht: Raad van commissarissen.
Eerste benoeming: 28 juni 2012.
Einde benoemingsperiode 2016.
Nevenfuncties:
• Voorzitter a.i. VVd Kamercentrale Groningen;
• Fractievoorzitter VVd, afdeling Leek.
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Kerncijfers

Jaarrekening
2014

nr. Kerncijfer
Financieel:
1 Bedrijfsopbrengsten
2 Bedrijfsresultaat
3 Resultaat
4 Investeringen
5 Liquiditeitsratio
6 Solvabiliteit
7 drinkwaterprijs kleinverbruik

Eenheid

2014

2013

%
€/m3

50,6
4,3
2,8
10,8
0,39
38,6
1,11

49,6
2,4
1,0
10,4
0,45
37,1
1,09

x1
1.000 m3
1.000 m3
1.000 m3
VE x 1.000

280.800
42.176
1.171
15.386
31,1

280.234
42.364
945
15.635
31,2

x1
€ 1.000
%

228,7
66.526
5,6

223,7
64.918
4,8

km
%

5.064
5,6

5.053
5,4

€
€
€
€

8
9
10
11
12

Klanten:
Aantal aansluitingen
Afzet drinkwater netto
Inkoop drinkwater
Afzet industriewater
Behandeling afvalwater

13
14
15

Personeel:
Aantal fte in vaste dienst 31/12
Gemiddelde loonkosten
Ziekteverzuim

16
17

Productie en distributie:
Lengte hoofdleidingnet > 50 mm
niet in rekening gebracht verbruik (nIRG)

miljoen
miljoen
miljoen
miljoen

Toelichting kerncijfers:
Liquiditeitsratio = vlottende activa/vlottende passiva (= current ratio)
Solvabiliteit = eigen vermogen in % van het balanstotaal
drinkwaterprijs kleinverbruik = volgens Vewin norm bij een gemiddeld verbruik van 95,5 m3
per jaar per huishouden.
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( BEDRAGEN x 1.000 EURO )

Geconsolideerde balans per 31 december 2014

( BEDRAGEN x 1.000 EURO )

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2014

(voor winstbestemming)
AcTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa (1)
Materiële vaste activa (2)
Financiële vaste activa (3)

31-12-2014

31-12-2013

1.312

2.238

141.164

139.395

14.879

883
7.537
562

Totaal Activa
PASSIVA
Eigen vermogen (7)
Gestort en opgevraagd kapitaal
Agio
overige reserves
Resultaat verslagjaar

155.468

846
8.685
303
8.982

9.834

166.337

165.302

31-12-2014

1.223

1.226

overige bedrijfsopbrengsten (15)

6.522

5.925

Som der bedrijfsopbrengsten
Waterinkopen, energie, chemicaliën
Kosten uitbesteed werk (16)
Salarissen en sociale lasten (17)
Afschrijvingen
Belastingen, heffingen en
verzekeringen (18)
overige bedrijfskosten (19)
Som der bedrijfslasten

Voorzieningen (9)
Langlopende leningen (10)

138
6.305
53.991
975

Rentebaten (20)
Rentelasten (20)

64.252

61.409

24.262

24.463

7.495

7.380

47.500

50.000

6.236

14.975

15.814
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7.151

50.571

49.621
2.673
12.649
15.710
10.124
962

4.773

5.116
46.222

47.234

4.349

2.387

31-12-2013

7.853

Totaal Passiva

7.745

2.780
12.637
14.767
10.246
1.019

Bedrijfsresultaat
140
6.305
54.966
2. 841

Bijdragen van derden (8)

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen (11)
overige kortlopende
schulden (12)

netto omzet (13)
Baten uit bijdragen van derden (14)

13.835
157.355

Vlottende activa
Voorraden (4)
Vorderingen (5)
Liquide middelen (6)

2013
42.470

2014
42.826

22.828

22.050

166.337

165.302

50
-2.541

Resultaat uit deelnemingen (21)
Resultaat
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82
-2.544
-2.491
983

-2.462
1.050

2.841

975

( BEDRAGEN x 1.000 EURO )

Algemene toelichting en grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2014
2014
Bedrijfsresultaat
Boekwinst materiële vaste activa
Afschrijvingen
Amortisatie bijdragen van derden
Mutatie voorzieningen
Mutatie werkkapitaal *)
Financiële baten en lasten
Kasstroom uit operationele
activiteiten
Investeringen in materiële vaste
activa
desinvesteringen materiële activa
ontvangsten uit uitgifte aandelen
Verwerving/liquidatie deelnemingen

4.349
-881
10.246
-1.223
115
215
-2.491
10.330

-10.355

925
2
-5

29
4
10
-10.210

1.022

Algemeen
n.V. Waterbedrijf Groningen levert drinkwater in de provincie Groningen en aan het
drentse Eelde en Paterswolde. hiervoor gebruikt ze grond- en oppervlaktewater.
n.V. Waterbedrijf Groningen is een naamloze vennootschap naar nederlands recht,
statutair gevestigd in nederland te Groningen, Griffeweg 99. de jaarrekening is opgesteld
in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van titel 9 BW 2 en de in nederland
algemeen geldende grondslagen voor financiële verslaggeving. de jaarrekening is
opgemaakt d.d. 31 maart 2015.
4.408

-11.132

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
ontvangsten bijdragen van derden

2013
2.387
0
10.124
-1.226
-503
-3.912
-2.462

Oordelen en schattingen

-10.312

1.174
1.022

1.174

Mutatie geldmiddelen

1.142

-4.730

Geldmiddelen per 31 december:
562
-5.353

303
-6.236
-4.791

Geldmiddelen per 1 januari:
Liquide middelen
Kortlopend bankkrediet

303
-6.236

Mutatie geldmiddelen

-5.933
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Consolidatie
Geconsolideerd worden die ondernemingen waarin n.V. Waterbedrijf Groningen rechtstreeks
of middellijk voor 50% of meer deelneemt in het geplaatste kapitaal en waar n.V. Waterbedrijf Groningen overheersende zeggenschap kan uitoefenen op het zakelijk en financieel
beleid. hierbij worden mede in aanmerking genomen de financiële instrumenten die potentiële stemrechten bevatten en direct kunnen worden uitgeoefend. deelnemingen in joint
ventures worden, gezien het ontbreken van overwegende zeggenschap, niet mee geconsolideerd. Ten aanzien van Waterlaboratorium noord B.V., WaterKenniscentrum holding
B.V., WarmteStad B.V. en north Water B.V. is geen sprake van overheersende zeggenschap;
daarom zijn deze deelnemingen niet in de consolidatie betrokken.
Geconsolideerde maatschappijen
n.V. Waterbedrijf Groningen staat aan het hoofd van de groep. de geconsolideerde jaarrekening omvat de geconsolideerde financiële positie, resultaten en kasstromen 2014 van
n.V. Waterbedrijf Groningen, SamenWater B.V en Waterbedrijf Groningen duurzaam B.V.

1.393
-2.596
-5.933

-1.203

1.142

-4.730

*) Voorraden en vorderingen onder aftrek van overige kortlopende schulden en
kortlopende aflossingsverplichtingen.

om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen,
is het nodig dat de directie van n.V. Waterbedrijf Groningen zich over verschillende zaken
een oordeel vormt, en dat de directie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de
in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid
1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief
de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Grondslagen voor consolidatie

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Liquide middelen
Kortlopend bankkrediet

Voor zover niet anders vermeld zijn de bedragen verantwoord in duizenden euro’s
(functionele valuta). Bij het opstellen van de jaarrekening is uitgegaan van de continuïteitsveronderstelling.

SamenWater B.V. heeft als vestigingsplaats Groningen en heeft als belangrijkste activiteit
het verrichten van activiteiten met enige relatie tot industrie- en proceswater, in de ruimste
zin des woords. SamenWater B.V. heeft gedurende het boekjaar geen werknemers in dienst.
Waterbedrijf Groningen duurzaam B.V. heeft als vestigingsplaats Groningen en heeft als
belangrijkste activiteit het verzorgen, ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten in relatie tot
energie en water, alsmede het verrichten van al hetgeen met vorenstaande verband houdt of
daartoe in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn. Waterbedrijf Groningen duurzaam B.V. heeft
gedurende het boekjaar geen werknemers in dienst.
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de financiële gegevens van de geconsolideerde deelnemingen zijn integraal in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen. Intercompany-transacties, intercompany-winsten en
onderlinge vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen worden geëlimineerd.

In de balans opgenomen financiële instrumenten zijn gewaardeerd de geamortiseerde
kostprijs, normaal gesproken de nominale waarde, tenzij anders vermeld. Belangrijke
afwijkingen tussen nominale waarde en reële waarde worden per post toegelicht.

Niet-geconsolideerde maatschappijen en kapitaalbelangen
Voor een overzicht van de niet-geconsolideerde maatschappijen en kapitaalbelangen wordt
verwezen naar de toelichting van de financiële vaste activa.
n.V. Waterbedrijf Groningen heeft geen aansprakelijkheidsstellingen overeenkomstig artikel
2:403 BW afgegeven.

Derivaten
n.V. Waterbedrijf Groningen maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten ter
afdekking van de gelopen risico’s betreffende de renteschommelingen.

Salderen
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening
opgenomen uitsluitend indien en voor zover:
− een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het
vreemd vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en
− het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af
te wikkelen.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige
economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom
van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Voor zover niet anders vermeld worden de activa en de passiva opgenomen tegen nominale
waarde.

Een in een contract besloten derivaat (‘embedded derivative’) wordt afgescheiden van het
basiscontract indien aan onderstaande voorwaarden is voldaan:
− er bestaat geen nauw verband tussen de economische kenmerken en risico’s van het in
het contract besloten derivaat en de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract;
− een afzonderlijk instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten
derivaat zou voldoen aan de definitie van een derivaat; en
− het samengestelde instrument wordt niet tegen reële waarde gewaardeerd met verwerking
van de reële waardeveranderingen in het resultaat.
op basis van deze voorwaarden is geen sprake van in contracten besloten derivaten die
afgescheiden dienen te worden van het betreffende basiscontract. Tevens is geen sprake
van andersoortige derivaten.
op het moment van de eerste verantwoording worden derivaten onder de reikwijdte van
RJ 290 gerubriceerd en gewaardeerd.

Immateriële vaste activa
Een immaterieel vast actief wordt in de balans opgenomen als:
− het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen die een
actief in zich bergt, zullen toekomen aan de groep; en
− de kosten van het actief betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.

Financiële instrumenten

uitgaven inzake een immaterieel vast actief die niet aan de voorwaarden voor activering
voldoen worden rechtstreeks in de winst-en-verliesrekening verantwoord.

Algemeen
onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals vorderingen, effecten en schulden, als financiële derivaten verstaan.

de immateriële vaste activa die zijn verkregen bij de acquisitie van een groepsmaatschappij
worden tegen de reële waarde op het verkrijgingsmoment opgenomen.

Alle aan- en verkopen volgens standaard markconventies van financiële activa worden
opgenomen per transactiedatum, dat wil zeggen de datum waarop de groep de bindende
overeenkomst aangaat.

de immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing
cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen.

de primaire financiële instrumenten van n.V. Waterbedrijf Groningen dienen ter financiering
van de operationele activiteiten van de onderneming of vloeien direct uit deze activiteiten
voort. het beleid van n.V. Waterbedrijf Groningen is om niet te handelen in financiële
instrumenten. Voor de grondslagen van de primaire financiële instrumenten wordt verwezen
naar de behandeling per balanspost.

het afschrijven van de immateriële vaste activa geschiedt stelselmatig op basis van de
geschatte economische levensduur met een maximum van twintig jaar. de economische
levensduur en afschrijvingsmethode worden aan het einde van ieder boekjaar opnieuw
beoordeeld. Indien de geschatte economische levensduur langer is dan twintig jaar zal,
vanaf het moment van verwerking aan het einde van elk boekjaar, een bijzondere waardeverminderingstest worden uitgevoerd.

Reële waarde van financiële instrumenten
de reële waarde van de financiële instrumenten die op actieve markten worden verhandeld
per de verslagdatum, wordt bepaald op basis van genoteerde beurskoersen, zonder aftrek
van transactiekosten.
Voor financiële instrumenten die niet op een actieve markt worden verhandeld, wordt de
reële waarde bepaald met passende waarderingsmethoden.
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Materiële vaste activa

Vlottende vorderingen

de materiële vaste activa in eigen gebruik worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs), minus eventuele investeringssubsidies, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. In de verkrijgings- of vervaardigingsprijs zijn de door het eigen personeel
bestede en in geld gewaardeerde arbeidsuren opgenomen. Er zijn geen rentekosten in de
tegen de vervaardigingsprijs gewaardeerde materiële vaste activa opgenomen.

de verstrekte leningen en overige vorderingen die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille, worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de nominale waarde onder aftrek
van een voorziening voor oninbaarheid.

Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in
de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden zij als een schattingswijziging verantwoord.
Ten aanzien van de kosten van groot onderhoud is een voorziening opgenomen. Zodra deze
kosten zich voordoen, worden deze aan de getroffen voorziening onttrokken. Alle overige
onderhoudskosten worden direct in de winst- en verliesrekening verwerkt.
Indien voor een materieel vast actief sprake is van kosten die samenhangen met verplichtingen inzake ontmanteling en verwijdering van het actief en het herstel van het terrein waar
het actief zich bevindt en deze verplichting wordt veroorzaakt door het neerzetten van het
actief, worden deze kosten van herstel opgenomen als onderdeel van de boekwaarde van
het actief, en gelijktijdig wordt een voorziening opgenomen voor hetzelfde bedrag.
Buiten gebruik gestelde materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de kostprijs dan
wel de lagere opbrengstwaarde.
Een materieel vast actief wordt niet langer in de balans opgenomen na vervreemding of
wanneer geen toekomstige prestatie-eenheden van het gebruik of de vervreemding worden
verwacht. de bate of last die voortvloeit uit de desinvestering wordt in de winst- en verliesrekening verwerkt.

Liquide middelen
onder liquide middelen worden verstaan kasmiddelen, de tegoeden op bankrekeningen en
wissels en cheques. deposito’s worden onder liquide middelen opgenomen indien zij in feite
-zij het eventueel met opoffering van rentebaten- ter onmiddellijke beschikking staan.
Liquide middelen die (naar verwachting) langer dan twaalf maanden niet ter beschikking
staan van de groep, worden als financiële vaste activa gerubriceerd.

Classificatie eigen vermogen en vreemd vermogen
Een financieel instrument of de afzonderlijke componenten van het instrument worden in de
geconsolideerde jaarrekening als vreemd vermogen of als eigen vermogen geclassificeerd
overeenkomstig de economische realiteit van de contractuele overeenkomst waaruit het
financieel instrument voortvloeit. In de enkelvoudige jaarrekening wordt een financieel instrument geclassificeerd overeenkomstig de juridische realiteit. Rente, dividenden, baten en
lasten met betrekking tot een (deel van een) financieel instrument worden in de jaarrekening
opgenomen afhankelijk van de classificatie van het financieel instrument als financiële
verplichting respectievelijk als eigenvermogensinstrument.

Bijdragen van derden
de bijdragen van derden worden gewaardeerd tegen de nominaal van derden ontvangen
bijdragen in de aanleg van hoofdleidingen en aansluitingen, verminderd met de amortisaties.
de amortisatie van deze bijdragen vindt plaats in 20 jaar en is gelijkgesteld aan de afschrijvingstermijn aan de investeringen in aansluitleidingen. de jaarlijkse amortisatie wordt
verantwoord onder de overige opbrengsten.

Voorzieningen
Financiële vaste activa
deelnemingen waar n.V. Waterbedrijf Groningen invloed van betekenis uit kan oefenen op
het financiële en zakelijke beleid, worden gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde.
overige deelnemingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een
duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de winst- en verliesrekening. de onder de post financiële
vaste activa opgenomen vorderingen op niet-groepsmaatschappijen worden gewaardeerd
tegen de nominale waarde, onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid.
Indien de waarde van de deelneming volgens de vermogensmutatiemethode nihil is geworden, wordt deze methode niet langer toegepast en blijft de deelneming bij ongewijzigde
omstandigheden op nihil gewaardeerd. hierbij worden andere belangen in de deelneming
die feitelijk worden aangemerkt als een onderdeel van de netto-investering, ook meegenomen. Indien en voor zover geheel of ten dele voor de schulden van de deelneming wordt
ingestaan respectievelijk een feitelijke verplichting bestaat de deelneming tot betaling
van haar schulden in staat te stellen, wordt een voorziening opgenomen.

Een voorziening wordt gevormd indien de groep op balansdatum een in rechte afdwingbare
of feitelijke verplichting heeft waarvan het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang betrouwbaar is te schatten.
de omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die
noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te
wikkelen. de voorziening ‘uitgestelde Beloningen Personeel’ is gewaardeerd tegen de
contante waarde van de toekomstige betalingsverplichtingen, waarbij rekening is gehouden
met de verwachte salarisstijgingen en tussentijdse uitstroom uit de organisatie. Tenzij
anders vermeld, worden de overige voorzieningen gewaardeerd tegen nominale waarde.
Indien het waarschijnlijk is dat voor uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af
te wikkelen een vergoeding van een derde zal worden ontvangen, wordt deze vergoeding
gepresenteerd als een afzonderlijk actief.

Langlopende schulden

Voorraden

dit zijn de schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar. Ze zijn gewaardeerd
tegen de nominale waarde. de aflossingsverplichtingen voor het komende boekjaar op langlopende leningen zijn gepresenteerd onder de kortlopende schulden aan kredietinstellingen.

de voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopprijs en zo nodig afgewaardeerd naar lagere
opbrengstwaarde onder aftrek van een voorziening voor incourantheid.

Kortlopende schulden
dit zijn de schulden met een resterende looptijd van minder dan één jaar en zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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Niet langer in de balans opnemen van financiële activa en
verplichtingen
Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie
er toe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg
alle risico’s met betrekking tot de positie aan een derde zijn overgedragen.

Leasing
de beoordeling of een overeenkomst een lease bevat, vindt plaats op grond van de economische realiteit op het tijdstip van het aangaan van het contract. het contract wordt aangemerkt als een leaseovereenkomst als de nakoming van de overeenkomst afhankelijk is
van het gebruik van een specifiek actief of de overeenkomst het recht van het gebruik van
een specifiek actief omvat.
In geval van operationele leasing worden de leasebetalingen lineair over de leaseperiode
ten laste van de winst- en verliesrekening gebracht.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Pensioenen
n.V. Waterbedrijf Groningen heeft de pensioenen voor haar medewerkers ondergebracht
bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Aan het personeel is een pensioen toegezegd op basis van een middelloonregeling. de betaalde premies worden als salariskosten
in de resultatenrekening verantwoord. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als
overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans
opgenomen.

Afschrijvingen
de afschrijvingstermijnen van de materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte
economische levensduur, waarbij de activa lineair worden afschreven rekening houdende
met een restwaarde.

Rente
Renteopbrengsten worden tijdsevenredig in de winst- en verliesrekening verwerkt, rekening
houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost, indien hun bedrag
bepaalbaar is en hun ontvangst waarschijnlijk. Periodieke rentelasten en soortgelijke lasten
komen ten laste van het jaar waarover zij verschuldigd worden.

Algemeen
Verantwoording van opbrengsten en kosten vindt plaats op het tijdstip waarop de desbetreffende leveringen plaatsvinden of diensten worden verricht. (Voorzienbare) verplichtingen en
mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in
acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en
overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.

Vennootschapsbelasting
Ingevolge de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (artikel 2, leden 3 en 7) is de
vennootschap niet onderworpen aan de heffingen van deze wet. Bij de deelnemingen die
belastingplichtig zijn wordt de belasting over het resultaat berekend door toepassing van
het geldende tarief op het resultaat van het boekjaar. Met fiscaal vrijgestelde bedragen en
niet-aftrekbare bedragen wordt dienovereenkomstig rekening gehouden.

Netto omzet
de omzet omvat het vastrecht en het gefactureerde waterverbruik. Voor het bemeterde
kleinverbruik en het capaciteitsverbruik omvat het waterverbruik het verbruik tot aan de
laatste opnamedatum van de watermeters. Indien geen opnamegegevens zijn verkregen is
op basis van een schatting van het waterverbruik over het boekjaar afgerekend. Eventuele
verschillen tussen de schatting en werkelijk verbruik worden verantwoord in het jaar dat het
werkelijke waterverbruik op basis van verkregen meterstanden worden afgerekend.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht
het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
de geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en het kortlopend bankkrediet.

Dividend
dividenden, verkregen van deelnemingen die tegen verkrijgingsprijs worden gewaardeerd,
worden in de winst- en verliesrekening verwerkt indien n.V. Waterbedrijf Groningen daarop
recht heeft verkregen en hun ontvangst waarschijnlijk is.

Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers.
Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht
getoond.

Exploitatiesubsidies

ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen
zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn
opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht in het jaar
ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen, waarin de opbrengsten zijn gederfd
dan wel waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.

Kosten
de kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen
van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Geactiveerde bedrijfslasten
onder de geactiveerde bedrijfslasten zijn de personeelskosten opgenomen ten dienste van
de vervaardiging van materiële vaste activa.
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de verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen en de verkoopprijs van verkochte
groepsmaatschappijen worden opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten,
voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. de in deze groepsmaatschappijen aanwezige geldmiddelen zijn op de aankoopprijs respectievelijk de verkoopprijs in aftrek gebracht.
Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.
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Toelichting op de geconsolideerde balans

2. Materiële vaste activa

1. Immateriële vaste activa
de immateriële vaste activa betreft kantoorsoftware. de economische levensduur van de
kantoorsoftware bedraagt 5 jaar. de immateriële vaste activa kent het volgende verloop:
2013

Boekwaarde per 1 januari
Investeringen

2014
2.238
0

3.165
0

Afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december

926
1.312

927
2.238

cumulatieve afschrijvingen 1 januari
Afschrijvingen
cumulatieve afschrijvingen

2.394
926
3.320

1.467
927
2.394

Aanschafwaarde per 1 januari
Investeringen
Aanschafwaarde per 31 december

4.632
0
4.632

4.632
0
4.632
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de economische levensduur in jaren voor de belangrijkste categorieën zijn als volgt
vastgesteld: bedrijfsgebouwen en hoofdleidingen 30 jaar; waterwinputten, aansluitleidingen,
machines en installaties 20 jaar; telecommunicatie 15 jaar en overige 5 - 10 jaar.
op terreinen wordt niet afgeschreven. de terreinen in de waterwingebieden die zijn aangeschaft voor 1997 vermeld onder ‘Bedrijfsgebouwen en terreinen’ zijn gewaardeerd tegen
lagere bedrijfswaarde.
de samenstelling en het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar, onderverdeeld naar categorie, is als volgt:

2014

Boekwaarde per 1 januari
Investeringen
desinvesteringen
Afschrijvingen
Boekwaarde per 31
december

Bedrijfs- Installaties distributie- overige Werken in
gebouwen, productie leidingen, duurzame uitvoering
installaties
activa
en
terreinen

Totaal

25.656
8.207
-33
1.267
32.562

25.306
11.640
0
2.157
34.789

69.363
5.403
-4
5.016
69.746

1.911
566
-7
879
1.592

17.159
-14.684
0
0
2.475

139.395
11.132
-44
9.319
141.164

cumulatieve afschrijvingen
1 januari
Afschrijvingen
uit bedrijf genomen activa
cumulatieve afschrijvingen
31 december

22.863
1.267
-440
23.690

20.131 124.321
2.157
5.016
-107
-599
22.181 128.738

4.685
879
-1.037
4.527

0
0
0
0

172.000
9.319
-2.183
179.136

Aanschafwaarde per
1 januari
Investeringen
uit bedrijf genomen activa
Aanschafwaarde per
31 december

48.518
8.207
-473
56.252

45.437 193.684
11.640
5.403
-107
-603
56.970 198.484

6.596
566
-1.043
6.119

17.159
-14.684
0
2.475

311.394
11.132
-2.226
320.300
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de financiële vaste activa bestaan uit:

2013

Boekwaarde per 1 januari
Investeringen

Bedrijfs- Installaties distributie- overige Werken in
gebouwen, productie leidingen, duurzame uitvoering
activa
installaties
en
terreinen

Totaal

Vennootschap

26.680
141

27.023
434

71.745
2.617

2.197
625

10.622
6.537

138.267
10.355

0

0

0

-29

0

-29

desinvesteringen
Afschrijvingen
Boekwaarde per
31 december

1.165

2.151

4.999

882

0

9.198

25.656

25.306

69.363

1.911

17.159

139.395

cumulatieve afschrijvingen
1 januari
Afschrijvingen
uit bedrijf genomen activa
cumulatieve afschrijvingen
31 december

22.996
1.165
-1.299
22.863

18.754 119.670
2.151
4.999
-774
-348
20.131 124.321

4.293
882
-490
4.685

0
0
0
0

165.713
9.198
-2.911
172.000

Aanschafwaarde per
1 januari
Investeringen
uit bedrijf genomen activa
Aanschafwaarde per
31 december

north Water B.V.
WarmteStad B.V.
WKc holding B.V.
Waterlaboratorium
noord B.V.
Futuro B.V.
Reststoffenunie
Waterleidingbedrijven B.V.
KWh Water B.V.
Totaal

Vestigings
plaats
Groningen
Groningen
haren

2014
Belang in % Bedrag

2013
Belang in % Bedrag

50%
50%
25%

14.619
0
5

50%
0%
0%

13.580
0
0

haren
Voorburg
Rijswijk Zh

50%
25%
5%

184
5
18

50%
20%
5%

184
5
18

nieuwegein

3%

48
14.879

3%

48
13.835

de deelneming north Water B.V. bestaat voor € 3.922 uit een ongerealiseerde winst in
verband met de verkoop van activa SamenWater B.V. aan north Water B.V.
49.676
141
-1.299
48.518

45.777 191.415
434
2.617
-774
-348
45.437 193.684

6.490
625
-519
6.596

10.622
6.537
0
17.159

303.980
10.355
-2.941
311.394

4. Voorraden
deze voorraden betreffen materialen en gereedschappen voor installatie en onderhoud van
de materiële vaste activa. In de post voorraden ten bedrage van € 883 (2013: € 846) is een
voorziening voor incourantheid van € 61 (2013: € 58) opgenomen.

5. Vorderingen

3. Financiële vaste activa
het verloop van de boekwaarde van de financiële vaste activa is als volgt:
2014
13.835
5
1.039
14.879

Saldo per 1 januari
Investeringen
Resultaat deelnemingen
Saldo per 31 december

2013
12.785
0
1.050
13.835

Waterdebiteuren
overige debiteuren
Vorderingen op maatschappijen waarin
wordt deelgenomen
omzetbelasting
overige vorderingen
overlopende activa
Totaal
Waarvan met een looptijd langer dan 1 jaar

2014
2.709
1.084

2013
3.302
1.249

2.034
659
99
952
7.537

2.308
736
177
913
8.685

99

177

op de vorderingen op waterdebiteuren zijn de nog met de klanten te verrekenen
voorschotten en terugbetalingen in mindering gebracht. In de debiteuren is een voorziening
voor oninbaarheid van € 915 (2013: € 1.068) opgenomen.
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de vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen, hebben de volgende
samenstelling:

north Water B.V.
north Water Afvalwaterzuivering B.V.
Waterlaboratorium noord B.V.
Futuro B.V.
WarmteStad B.V.
WKo Europapark B.V.

( BEDRAGEN x 1.000 EURO )

9. Voorzieningen

2014
1.390
54
57
59
42
432

2013
2.193
16
99
0
0
0

2.034

2.308

uitgestelde Beloningen Personeel
Voormalig Personeel/WW-fonds
Reorganisatie
Bijzonder onderhoud
herstelkosten Meetinstrumentarium

Saldo
1-1
663
555
397
5.136
629
7.380

Toevoeging
/vrijval
29
92
-50
1.353
-171
1.253

onttrekking
140
119
96
783
0
1.138

Saldo
31-12
552
528
251
5.706
458
7.495

de voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.
op de vordering op WarmteStad B.V. is een voorziening voor oninbaarheid van € 55
(2013: € 0) opgenomen.

De voorziening Uitgestelde Beloningen Personeel betreft de verplichtingen die voortvloeien uit de overgangsregeling inzake diensttijdgratificatie, zoals opgenomen in de cAo
Waterbedrijven 2012-2014. de voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde (op basis
van een rekenrente van 4%). In de berekening is tevens rekening gehouden met toekomstige salarisstijgingen en tussentijdse uitstroom van personeelsleden.

6. Liquide middelen
2014
3
559
562

Kas
Bank
Totaal

2013
8
295
303

Voor een toelichting op de beperkingen inzake de beschikbaarheid van geldmiddelen wordt
verwezen naar de toelichting op de kortlopende schulden aan kredietinstellingen.

7. Eigen vermogen
de mutaties in het eigen vermogen worden onder punt 4 in de toelichting op de vennootschappelijke balans uiteengezet.

8. Bijdragen van derden

Bijdragen van derden

Saldo
1-1
24.463

ontvangsten
1.022

Amortisatie
1.223

Saldo
31-12
24.262

hieronder worden begrepen de ontvangen bijdragen van derden in de aanleg van hoofdleidingen en aansluitingen. hiertegenover staat de verplichting, dat door de vennootschap
de aansluiting in stand wordt gehouden. Amortisatie op deze bijdragen vindt plaats met 5%
van het saldo per 1 januari ten gunste van de exploitatie (opgenomen onder de overige
bedrijfsopbrengsten).

De voorziening Voormalig Personeel/WW-fonds is opgenomen in verband met verplichtingen voortvloeiende uit het feit dat n.V. Waterbedrijf Groningen eigenrisicodrager is voor
de Werkloosheidswet (WW). deze verplichtingen betreffen mogelijke WW-aanspraken en
daarmee verband houdende bovenwettelijke aanvullingen. deze voorziening is nominaal
gewaardeerd. de werkelijke kosten in het verslagjaar worden aan de voorziening onttrokken.
De voorziening Reorganisatie is ingesteld ter dekking van de kosten die voortvloeien uit
geplande reorganisaties. het betreft verplichtingen uit hoofde van garanties, afvloeiingsregelingen en vervroegde uittreding van personeel. de voorziening is nominaal berekend.
de werkelijke kosten in het verslagjaar worden aan de voorziening onttrokken.
De voorziening Bijzonder Onderhoud is ter dekking van kosten voortvloeiende uit toekomstig bijzonder onderhoud aan gebouwen, installaties en leidingwerk. het meerjarig
onderhoudsplan is de grondslag voor de voorziening, waarbij jaarlijks het onderhoudsplan
wordt herzien en mogelijke effecten hiervan worden meegenomen in de aan te houden
voorziening.
De voorziening Herstelkosten Meetinstrumentarium is gevormd ter dekking van de
kosten voor het vroegtijdig vervangen van meetinstrumentarium, binnen de distributieinfrastructuur, welke niet voldoet aan de normaal te verwachten functionele specificaties.
de voorziening is gebaseerd op een inschatting van het aantal te vervangen meetinstrumenten en daaraan toe te rekenen materiaal- en arbeidskosten. de voorziening is
nominaal gewaardeerd.

10. Langlopende schulden
de langlopende schulden hebben het volgende verloop:
2014
50.000
-2.500
47.500

Stand per 1 januari
Mutatie
Stand per 31 december
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2013
50.000
0
50.000

( BEDRAGEN x 1.000 EURO )

de langlopende schulden betreft twee leningen verkregen van kredietinstellingen:
− een lening van € 35.000 (2013: € 35.000) met een resterende looptijd van 14 jaar, met een
rentepercentage van 4,92%;
− een lening van € 15.000 (2013: € 15.000) met een resterende looptijd van 6 jaar met een
variabel rentepercentage gebaseerd op 3 maands Euribor met een opslag van 0,15%.
Voor deze lening is een tweetal in het basiscontract begrepen embedded derivaten afgesloten, waarvoor wordt verwezen naar de toelichting op de financiële instrumenten.

( BEDRAGEN x 1.000 EURO )

de schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen hebben de volgende
samenstelling:
2014
582
0
582

Waterlaboratorium noord B.V.
Futuro B.V.

2013
430
1
431

Behoudens de door kredietinstellingen vereiste solvabiliteit van 25% zijn er geen andere
specifieke voorwaarden overeengekomen of zekerheden gesteld. Een bedrag van € 37.500
heeft een resterende looptijd van meer dan 5 jaar (2013: € 40.000).

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

11. Kortlopende schulden aan kredietinstellingen

de aan het einde van het verslagjaar aangegane inkoopverplichtingen bedragen € 1.507
en betreffen aangegane verplichtingen met derden voor operationele werkzaamheden en investeringswerken in uitvoering, waarvan de verplichtingen in 2015 zullen worden afgewikkeld.

Aflossingsverplichtingen op langlopende schulden
Bankkrediet
Totaal

2014
2.500
5.353
7.853

2013
0
6.236
6.236

n.V. Waterbedrijf Groningen heeft de mogelijkheid gebruik te maken van een drietal
rekeningcourantfaciliteiten van in totaal € 27.723. Ten aanzien van deze faciliteiten zijn
geen zekerheden gesteld. het gebruik van deze faciliteiten (in samenhang met de beschikbaarheid van geldmiddelen) wordt beperkt door de verplichtingen voortvloeiende uit de
‘Regeling kasgeldleningen van werknemers aan het bedrijf van de werkgever’, zoals
verantwoord onder de overige schulden.

12. Overige kortlopende schulden

crediteuren
Schulden aan maatschappijen waarin
wordt deelgenomen
Belastingen en sociale premies
Pensioenpremie
Grondwaterbelasting
overige schulden
overlopende passiva
Totaal

2014
3.683
582

2013
4.866
431

764
195
55
6.021
3.675
14.975

715
210
55
5.825
3.712
15.814

Aan de Stichting het Groninger Landschap is de toezegging gedaan om jaarlijks € 454 te
betalen (tot en met 2028) ten behoeve van het op harmonische wijze laten samengaan van
natuurontwikkeling en waterwinning.
Er bestaan huur- en leaseverplichtingen voor kantoorapparatuur ad € 11 over 2015.

Financiële instrumenten
het belangrijkste risico uit hoofde van de financiële instrumenten van n.V. Waterbedrijf
Groningen is het prijsrisico, voornamelijk bestaande uit het rente/liquiditeitsrisico.
het beleid van n.V. Waterbedrijf Groningen om deze risico’s te beperken, luidt als volgt:
Rente/liquiditeitsrisico
Een deel van de langlopende schulden aan kredietinstellingen kent een variabel rentepercentage waardoor n.V. Waterbedrijf Groningen het risico loopt dat toekomstige kasstromen,
verbonden aan monetaire financiële instrumenten, variëren in omvang als gevolg van
wijzigingen in de variabele rente. n.V. Waterbedrijf Groningen heeft dit risico afgedekt
door middel van een tweetal (in een basiscontract) besloten rentederivaten, te weten:
− Een rentecap van 5,40%, nauw verbonden aan de lening groot € 15.000.
− Een rentefloor van 3,175% (met een renteminimum van 4,70%), nauw verbonden aan de
lening groot € 15.000.
de reële waarde van het samengestelde financiële instrument (langlopende lening inclusief
bovenstaande in het basiscontract besloten rentederivaten) bedraagt -/- € 16.768.

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening
13. Netto-omzet
de netto-omzet kan als volgt worden gespecificeerd:

de kortlopende schulden hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.
onder de overige schulden is een verplichting opgenomen van € 3.248 (2013: € 3.245)
uit hoofde van de ‘Regeling kasgeldleningen van werknemers aan het bedrijf van de
werkgever’.
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2014
29.796
12.521
446
41
22
42.826

Kleinverbruikers
Grootverbruikers
Zusterbedrijven
Tijdelijke leveringen
Warmtelevering
Totaal netto omzet
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2013
29.367
12.592
347
164
0
42.470

( BEDRAGEN x 1.000 EURO )

( BEDRAGEN x 1.000 EURO )

14. Baten uit bijdragen van derden

Pensioenen

dit betreft de amortisatie van de bijdragen van derden ten gunste van de exploitatie.

de pensioenregeling van n.V. Waterbedrijf Groningen en haar groepsmaatschappijen is
ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds ABP. het betreft een collectieve regeling waarbij
meerdere werkgevers zijn aangesloten en is in wezen een toegezegd-pensioenregeling,
waarbij de pensioenuitkering gebaseerd is op de lengte van het dienstverband en het
gemiddeld salaris van de werknemer gedurende dit dienstverband.

15. Overige bedrijfsopbrengsten
de overige bedrijfsopbrengsten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Vergoeding verrichte werkzaamheden voor derden
In rekening gebrachte kosten voor incasso,
heraansluiting, enzovoort
Vastrecht brandkranen
huren en pachten
overige opbrengsten
Verkoop activa
Totaal

2014
3.259
1.370

2013
3.478
1.090

Per deelnemende onderneming is geen informatie beschikbaar inzake het saldo van de
met de regeling samenhangende activa en passiva. daarom wordt de regeling behandeld
als toegezegde-bijdragenregeling en worden de verschuldigde pensioenpremies over het
boekjaar als pensioenlasten in het resultaat verantwoord.

740
383
-111
881
6.522

743
423
191
0
5.925

de belangrijkste kenmerken van deze pensioenregeling zijn:
− het betreft een middelloonregeling.
− het bestuur van het pensioenfonds stelt jaarlijks de premie vast op basis van de
dekkingsgraad en het verwachte rendement.

de verkoop van activa betreft de gerealiseerde boekwinst inzake in het boekjaar verkochte
activa (2 watertorens, 1 pompstation en 1 dienstwoning).

16. Kosten uitbesteed werk

de belangrijkste kenmerken van de uitvoeringsovereenkomst zijn:
− deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds is verplicht gesteld voor de werknemers en
directie van n.V. Waterbedrijf Groningen en haar groepsmaatschappijen.
− n.V. Waterbedrijf Groningen en haar groepsmaatschappijen zijn verplicht tot betaling van
de vastgestelde premies en kunnen, op basis van ontwikkelingen van de dekkingsgraad,
verplicht worden gesteld tot bijstorting.

de kosten uitbesteed werk kunnen als volgt worden gespecificeerd:

onderhoud
Laboratorium
IcT
Inning, marketing en communicatie
onderzoek
Inhuur derden
Totaal

2014
3.994
2.023
2.911
1.065
733
1.911

2013
4.513
1.699
2.916
987
559
1.975

12.637

12.649

17. Salarissen en sociale lasten
Salarissen (incl. vakantie- en eindejaarsuitkering)
Sociale lasten
Premie pensioenfonds
overige personeelskosten
Totaal salarissen en sociale lasten
Waarvan geactiveerd onder materiële vaste activa
Ten laste van de exploitatie

2014
11.955
759
2.301
971
15.986
-1.219
14.767

2013
11.772
776
2.104
2.193
16.845
-1.135
15.710

onder ‘overige personeelskosten’ is in 2013 ad. € 1.345 aan kosten geboekt voor aanvullende pensioenstortingen ABP van 21 personeelsleden ten behoeve van vroegtijdige
beëindiging dienstbetrekkingen.
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de dekkingsgraad van het bedrijfstakpensioenfonds bedraagt per 31 december 2014
104,7%. omdat deze dekkingsgraad lager is dan de norm van 105%, moet het pensioenfonds mogelijk een nieuw herstelplan bij de nederlandsche Bank (dnB) indienen.
de gevolgen van een mogelijk nieuw herstelplan zijn op dit moment nog niet bekend.

Aantal personeelsleden

directie & Staf
Finance & control
Klant & Markt
Ingenieursbureau
Watervoorziening
Services en informatievoorziening
Energie & Water
Totaal

2014
Aantal
21
22
46
39
95
17
2
242

2014
FTE
19,6
20,0
42,0
37,9
92,9
14,5
1,8
228,7

2013
Aantal
20
20
46
37
93
19
2
237

2013
FTE
17,9
18,0
42,0
36,2
91,3
16,5
1,8
223,7

18. Belastingen, heffingen en verzekeringen
Grondwaterbelasting
overige belastingen, heffingen en verzekeringen

2014
562
457

2013
574
388

Totaal

1.019

962
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( BEDRAGEN x 1.000 EURO )

22. Beloning topfunctionarissen

19. Overige bedrijfskosten
Kosten facilitaire dienstverlening
Vervoer en wagenparkbeheer
Kantoormiddelen
contributies
Bijdragen samenwerkingsverbanden
diverse kosten, inclusief dotatie voorzieningen
Totaal

2014

2013

1.059
664
115
40
1.365
1.530
4.773

977
645
123
29
1.422
1.920
5.116

Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke
en semipublieke sector (hierna: WnT) van kracht. In deze wet zijn bepalingen opgenomen
inzake de maximering van de bezoldiging en ontslagvergoeding van topfunctionarissen in
de (semi)publieke sector. de onderneming is voorts op basis van deze wet verplicht om jaarlijks in het financieel jaarverslag de bezoldiging van iedere topfunctionaris en gewezen topfunctionaris op persoonsnaam op te nemen, ongeacht een eventuele overschrijding van het
bezoldigingsmaximum. Als topfunctionaris worden overeenkomstig de WnT aangemerkt:
− de directeur-bestuurder;
− de leden van de Raad van commissarissen.
het normenkader bestaat uit:
− Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector,
15 november 2012;
− het Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van
26 februari 2014, nr. 2014-0000106049 (Beleidsregels toepassing WnT);
− de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van
26 februari 2014, nr. 2014-0000104920 (Regeling bezoldigingscomponenten WnT);
− de Aanpassingswet WnT van 19 juni 2014;
− het Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van
20 juni 2014, nr. 2014-0000315901 (Beleidsregels toepassing WnT 2014);
− de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van
25 juni 2014, nr. 2014-0000331218;
− de Reparatiewet WnT van 12 november 2014.

de ten laste van het boekjaar gebrachte kosten van de externe accountant en de accountantsorganisatie en het gehele netwerk waartoe deze accountantsorganisatie behoort, zijn
als volgt:

controle jaarrekening
Andere niet-controlediensten
Totaal

2014
50
5
55

2013
51
17
68

2014
-2.437
-104
50
-2.491

2013
-2.437
-107
82
-2.462

20. Rentelasten en -baten
Rente langlopende leningen
overige rentelasten
Rentebaten
Totaal

21. Resultaat deelnemingen

north Water B.V.
WarmteStad B.V.
Waterlaboratorium noord B.V.
Totaal

naam

Functie

h.J.L. de Kraa

directeur interim

R.A.M. Zwart

de samenstelling van het resultaat deelnemingen is als volgt:
2014
1.039
-56
0
983

In boekjaar 2014 is aan topfunctionarissen de volgende bezoldiging verstrekt
(bedragen in duizenden euro’s):

2013
1.084
0
-34
1.050

het resultaat deelneming north Water B.V. bestaat uit het aandeel in de winst van 50% van
north Water B.V. ter grootte van € 712 (2013: € 757) en de vrijval van € 327 in 2014 (2013:
€ 327) van de ongerealiseerde winst op de verkoop van de industriewateractiviteiten aan
SamenWater B.V..

Y.P. van Mastrigt
A. Meijerman
h.M. Geerts
E.A. de Groot
T.h. haseloopAmsing
P.h. Pellenbarg
J.J. van der Werff

Periode
(vanaf tot
en met)

01-01-2014
31-07-2014
directeur
01-08-2014
31-12-2014
Voorzitter Rvc
01-01-2014
31-12-2014
Vice voorzitter Rvc 01-01-2014
31-12-2014
Secretaris Rvc
01-01-2014
31-12-2014
Lid Rvc
01-01-2014
31-07-2014
Lid Rvc
01-01-2014
31-12-2014
Lid Rvc
01-01-2014
31-12-2014
Lid Rvc
01-01-2014
31-12-2014

deeltijd
factor

Beloning

Belastbare Pensioe- Totaal
onkostenbezoldinen
vergoeding
ging

80%

102

1

-

103

90%

51

3

9

63

n.v.t

-

-

-

-

n.v.t

3

-

-

3

n.v.t

-

-

-

-

n.v.t

-

-

-

-

n.v.t

-

-

-

-

n.v.t

3

-

-

3

n.v.t

3

-

-

3

Ten aanzien van interim-functionarissen die geen topfunctie vervullen heeft Waterbedrijf
Groningen gebruik gemaakt van de vrijstelling, voortvloeiende uit de Reparatiewet WnT,
inzake de volledige openbaarmaking van deze functionarissen.
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( BEDRAGEN x 1.000 EURO )

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling in de vennootschappelijke jaarrekening

Vennootschappelijke balans per 31 december 2014
(voor winstbestemming)
AcTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa (1)
Financiële vaste activa (2)

31-12-2014
1.312
140.809
14.827

31-12-2013
2.238
139.395
13.804

156.948
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen (3)
Liquide middelen

883
7.953
469

Totaal Activa

PASSIVA
Eigen vermogen (4)
Gestort en opgevraagd
aandelenkapitaal
Agio
overige reserves
onverdeeld resultaat

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen
overige kortlopende schulden (5)

9.305

9.865

166.253

165.302

140
6.305
54.966
2.841

31-12-2013

138
6.305
53.991
975
64.252

61.409

24.262
7.495
47.500

24.463
7.380
50.000

7.853
14.891

Totaal Passiva

Voor de grondslagen voor de waardering van de activa en passiva en de bepaling van het
resultaat wordt verwezen naar de grondslagen van waardering en resultaatbepaling in de
geconsolideerde jaarrekening, voor zover hierna niet anders wordt vermeld.
Met betrekking tot de Winst- en verliesrekening van n.V. Waterbedrijf Groningen is artikel
402, titel 9 BW2 toegepast op grond waarvan een vereenvoudigd model is opgenomen.

846
8.785
234

31-12-2014

Bijdragen van derden
Voorzieningen
Langlopende leningen

155.437

de vennootschap heeft de enkelvoudige jaarrekening opgesteld volgens de wettelijke
bepalingen van Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek. de jaarrekening is opgemaakt op
31 maart 2015.

6.236
15.814
22.744

22.050

166.253

165.302

Vennootschappelijke winst- en verliesrekening over 2014
2014
4.356
-2.482
967
2.841

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Rentelasten en -baten
Resultaat uit deelnemingen (6)
nettowinst
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2013
2.387
-2.457
1.045
975
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( BEDRAGEN x 1.000 EURO )

( BEDRAGEN x 1.000 EURO )

2. Financiële vaste activa

Toelichting op de vennootschappelijke balans

het verloop van de boekwaarde van de deelnemingen gedurende 2014 is als volgt:
de financiële gegevens van n.V. Waterbedrijf zijn verwerkt in haar geconsolideerde
jaarrekening. de vennootschappelijke balans wordt toegelicht voor zover sprake is van
significante afwijkingen ten opzichte van de geconsolideerde balans.

1. Materiële vaste activa
de economische levensduur in jaren voor de belangrijkste categorieën zijn als volgt vastgesteld: bedrijfsgebouwen en hoofdleidingen 30 jaar; waterwinputten, aansluitleidingen,
machines en installaties 20 jaar; telecommunicatie 15 jaar en overige 5 - 10 jaar.
op terreinen wordt niet afgeschreven. de terreinen in de waterwingebieden aangeschaft
voor 1997 vermeldt onder ‘Bedrijfsgebouwen en terreinen’ zijn gewaardeerd tegen lagere
bedrijfswaarde.
de samenstelling en het verloop van de materiële vaste activa in het verslagjaar, onderverdeeld naar categorie, is als volgt:

2014

Boekwaarde per 1 januari
Investeringen
desinvesteringen
Afschrijvingen
Boekwaarde per
31 december
cumulatieve afschrijvingen
1 januari
Afschrijvingen
uit bedrijf genomen activa
cumulatieve afschrijvingen
31 december
Aanschafwaarde per
1 januari
Investeringen
uit bedrijf genomen activa
Aanschafwaarde per
31 december

Bedrijfs- Installaties distributie- overige Werken in
gebouwen, productie leidingen, duurzame uitvoering
installaties
activa
en
terreinen

25.656
8.206
-33
1.267
32.562

25.306
11.383
0
2.154
34.535

69.363
5.300
-4
5.014
69.645

1.911
567
-7
879
1.592

17.159
-14.684
0
0
2.475

Totaal

139.395
10.772
-44
9.314
140.809

22.863
1.267
-440

20.131
2.154
-107

124.321
5.014
-599

4.685
879
-1.037

0
0
0

172.000
9.314
-2.183

23.690

22.178

128.736

4.527

0

179.131

48.518
8.206
-472
56.252

45.437
11.383
-107
56.713

193.684
5.300
-603
198.381

6.596
567
-1.044
6.119

17.159
-14.684
0
2.475

311.394
10.772
-2.226
319.940

Vennootschap
SamenWater B.V.
Waterbedrijf Groningen
duurzaam B.V.
WKc holding B.V.

Belang in
%

Aankoop / Verkoop Resultaat
uitbreiding
2014

Saldo
31-12

100%
100%

13.533
16

0
0

0
0

1.034
-16

14.567
0

25%

0

5

0

0

5

Waterlaboratorium

50%

184

0

0

0

184

noord B.V
Futuro B.V.

25%

5

0

0

0

5

Reststoffenunie

5%

18

0

0

0

18

Waterleidingbedrijven B.V.
KWh Water B.V.
Totaal

3%

48
13.804

0
5

0
0

0
1.018

48
14.827

Industriewater B.V. heeft in 2014 een naamswijziging ondergaan en heet nu Waterbedrijf
Groningen duurzaam B.V..

3. Vorderingen
deze post is als volgt te specificeren:

Vorderingen op groepsmaatschappijen
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt
deelgenomen
omzetbelasting
debiteuren en overige vorderingen
Totaal

2014
481
1.970

2013
100
1.489

597
4.905
7.953

736
6.460
8.785

4. Eigen vermogen
het verloop van het eigen vermogen ziet er als volgt uit:

Stand per 1 januari 2014
uitgifte van aandelen
Winstbestemming
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december 2014
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Saldo
1/1

Gestort en
opgevraagd
kapitaal

Agio

overige
reserves

138
2
0
0
140

6.305
0
0
0
6.305

53.991
0
975
0
54.966

99

onverdeeld
resultaat
975
0
-975
2.841
2.841

Totaal

61.409
2
0
2.841
64.252

( BEDRAGEN x 1.000 EURO )

het maatschappelijk aandelenkapitaal bedraagt € 250, verdeeld in 500 aandelen van € 500
(in hele euro’s) nominaal per aandeel. het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt € 140,5.
Zie voor de verdeling van de geplaatste aandelen over de aandeelhouders het overzicht
‘Aandelen, hoofdleidingen en aansluitingen’ in het verslag.
het agio betreft de waarde die boven het nominale bedrag van de aandelen door aandeelhouders is ingebracht in de vennootschap.
het resultaat over 2013 ten bedrage van € 975 is aan de overige reserves toegevoegd.

5. Overige kortlopende schulden

crediteuren
Schulden aan maatschappijen waarin
wordt deelgenomen
Belastingen en sociale premies
Pensioenpremie
Grondwaterbelasting
overige schulden
overlopende passiva
Totaal

2014
3.653
528

2013
4.866
431

764
195
55
6.021
3.675
14.891

715
210
55
5.825
3.712
15.814

de kortlopende schulden hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.
onder de overige schulden is een verplichting opgenomen van € 3.248 (2013: € 3.245) uit
hoofde van de ‘Regeling kasgeldleningen van werknemers aan het bedrijf van de werkgever’.

( BEDRAGEN x 1.000 EURO )

OVERIGE GEGEVENS
Statutaire winstverdeling
Samenvatting (artikel 31)
Jaarlijks wordt door de Raad van commissarissen vastgesteld welk deel van de winst
wordt gereserveerd. uit de na toepassing van de vorenstaande resterende winst wordt
zo mogelijk aan de aandeelhouders uitgekeerd een percentage van het nominale bedrag
hunner aandelen, gelijk aan het per de laatste dag van het verstreken boekjaar geldende
effectief rendement van staatsleningen met een looptijd van tien jaren.
het hierna resterende gedeelte van de winst is ter beschikking van de vergadering van
aandeelhouders, met dien verstande dat reservering plaatsvindt tenzij anders wordt
besloten.
Resultaatverwerking
Aan de Raad van commissarissen wordt voorgesteld het positieve saldo van de winst- en
verliesrekening ten bedrage van € 2.841 ten gunste van de reserves te brengen. dit voorstel
is nog niet in de balans verwerkt.
Gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen na balansdatum (tot het moment van opmaken van de jaarrekening) die
nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum zijn als zodanig verwerkt
in de jaarrekening.
Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie geven
over de feitelijke situatie per balansdatum en die belangrijke financiële gevolgen hebben
voor n.V. Waterbedrijf Groningen.

Toelichting op de vennootschappelijke winst- en verliesrekening
6. Resultaat uit deelnemingen
het aandeel in de resultaten van op netto vermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen
kan als volgt worden gespecificeerd:
2014
1.034
-67
0
967

SamenWater B.V.
Waterbedrijf Groningen duurzaam B.V.
Waterlaboratorium noord B.V.
Totaal

2013
1.079
0
-34
1.045

het resultaat SamenWater B.V. bestaat uit een aandeel in de winst van SamenWater B.V.
ter grootte van € 708 en de vrijval van € 327 in 2014 van de ongerealiseerde winst op de
verkoop van industriewateractiviteiten.

100

101

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de Raad van
commissarissen van n.V. Waterbedrijf Groningen te Groningen

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2014 van n.V. Waterbedrijf Groningen te Groningen gecontroleerd. deze jaarrekening bestaat uit
de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2014 en de
geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2014 met de
toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van
de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW) en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WnT), alsmede voor
het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van
het in nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). het bestuur is tevens
verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die voldoet aan de
WnT-eisen van financiële rechtmatigheid, zoals opgenomen in het controleprotocol WnT in de Beleidsregels toepassing WnT.
het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing
als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving
van de WnT-eisen van financiële rechtmatigheid mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening
op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met nederlands recht, waaronder de nederlandse controlestandaarden
en de Beleidsregels toepassing WnT, inclusief het controleprotocol (WnT). dit
vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat
wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel
belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van
controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening.
de geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant
toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's
dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van
fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne
beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening
en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader van de financiële
rechtmatigheid voor de naleving van die relevante wet- en regelgeving, gericht
op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot
uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de
entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de
gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële
rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het bestuur van de
vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele
beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende
en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening
naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en samenstelling van het vermogen van n.V. Waterbedrijf Groningen per 31
december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met
Titel 9 Boek 2 BW en de Beleidsregels toepassing WnT.
Voorts zijn wij van oordeel dat de jaarrekening in alle van materieel belang
zijnde aspecten voldoet aan de WnT-eisen van financiële rechtmatigheid zoals
opgenomen in het controleprotocol WnT in de Beleidsregels toepassing WnT.
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag,
voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is
opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste
gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover
wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in
artikel 2:391 lid 4 BW.

Groningen, 31 maart 2015

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. d.E. Engwerda RA
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AANDELEN, HOOFDLEIDINGEN EN AANSLUITINGEN
per gemeente op 31 december
Aantal
aandelen
GEMEEnTE
Appingedam
Bedum
Bellingwedde
de Marne
delfzijl
Eemsmond
Groningen
Grootegast
haren
hoogezand-Sappemeer
Leek
Loppersum
Marum
Menterwolde
oldambt
Pekela
Slochteren
Stadskanaal
Ten Boer
Tynaarlo (gedeeltelijk)
Veendam
Vlagtwedde
Winsum
Zuidhorn
Provincie
Totaal
Aansluitingen voor percelen
buiten ons voorzieningsgebied
Totaal
AF: klanten zonder actieve
aansluiting
Totaal actieve aansluitingen

Aantal
klanten

hoofdleiding (in km)
diameter > 50 mm

6
5
4
6
13
7
79
5
8
14
8
6
5
6
18
6
7
14
3
12
7
6
8
28

5.931
4.587
4.174
5.253
12.515
7.748
96.637
5.030
8.796
16.406
8.691
4.642
4.349
5.624
18.834
5.821
6.890
15.455
3.114
5.478
13.121
7.460
6.180
8.064
0

82
109
146
175
263
234
818
137
188
256
194
157
141
127
383
113
205
297
74
100
226
245
154
222
0

281

280.800
107

5.046
18

280.907

5.064

-2.757
278.150
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T 050 368 8688
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