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Voorwoord
Schoon en betrouwbaar water uit de
kraan. dat lijkt zo vanzelfsprekend. Maar
als watermakers weten we als geen ander
hoe bijzonder dat eigenlijk is.
Ik stapte medio 2014 op een rijdende trein,
een goed geoliede machine. Zag dat collega’s met hart en ziel werken aan water en
voelde een bijzondere passie en betrokkenheid. Als organisatie kunnen we het
verschil maken in de samenwerking en in
het eindresultaat richting onze klanten.
Daarvoor is het van belang dat we inspelen
op de ontwikkelingen en kansen om ons
heen én op wat de klant van ons verwacht.
Dat betekent dat we meer willen verbinden
en verslimmen. Met als uitkomst dat we
ons handelen en ons resultaat weten te
versterken.
Waterbedrijf Groningen wordt in de regio
gezien en herkend als een goed en betrouwbaar waterbedrijf. Een bedrijf met ontwikkelideeën en een open houding; kortom, een
respectvolle samenwerkingspartner. Die
waardering en positie maken we samen
elke dag weer waar in Groningen. Daarvoor
is het nodig dat we constant vooruitkijken.
We pakken onze rol, nemen onze verantwoordelijkheid én geven openheid over
zaken die bij ons spelen.
In 2015 hebben we ons onder meer gericht
op transparantie en kostenbeheersing.
Daarnaast op actief en professioneel
ondernemerschap. En op risicomanagement
en asset management. Via North Water,
WLN, Waterbedrijf Groningen Duurzaam en
WarmteStad werden we betrokken bij
nieuwe ontwikkelingen en projecten,
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zoals het restwarmteproject bij FrieslandCampina in Bedum en de industriewatervoorziening voor afnemers in de Eemshaven.
In dit jaarverslag laat Waterbedrijf Groningen
zien wat het in 2015 heeft gepresteerd, hoe
de vlag er bij hangt. Verhalend en cijfermatig. Deze prestaties zijn uiteraard het
gevolg van activiteiten die op hun beurt
weer zijn geënt op ambities en plannen die
voortkomen uit onze visie en strategie.
Zo laat het jaarverslag zien wat er van de
plannen is terechtgekomen, of Waterbedrijf
Groningen doet wat het zegt.
Anders dan de vorige jaarverslagen sluit
de indeling van dit jaarverslag aan bij de
beleidskaders van ons bedrijf. In andere
woorden: wij nemen ons fundament dat
rust op vijf pijlers als uitgangspunt en
geven aan welke inspanningen in 2015
hebben plaatsgevonden. De vijf pijlers,
‘klant centraal’, ‘processen die uitblinken’,
‘ondernemende nuts’, ‘betrokken medewerkers’ en ‘duurzaam handelen’ vindt u
terug in het eerste deel van dit jaarverslag.
Uiteraard is het in sommige gevallen arbitrair om een bepaalde activiteit bij één van
de pijlers te plaatsen. Misschien dat dit
gegeven motiveert om vooral het hele jaarverslag te lezen en zo te ontdekken dat een
(water)bedrijf een fluïde organisatie is van
mensen waar activiteiten altijd in relatie tot
elkaar en tot verschillende doelen staan.
Verslag doen met een schuin oog naar het
plan: de toekomst in met oog voor de
ervaringen uit het verleden. Dat lijkt vanzelfsprekend. Waterbedrijf Groningen doet
dit aan de hand van de vijf pijlers.
Toch wel weer een beetje bijzonder…
Directeur Riksta Zwart
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I. ons fundament: 5 pIjlers

ONZE MISSIE
Wij willen als maatschappelijke onderneming de waterbelangen in de regio duurzaam veiligstellen. Daarbij zoeken we
naar verbreding van onze activiteiten, samenwerking met
andere bedrijven en instellingen en naar synergie tussen onze
kernactiviteit -het leveren van drinkwater- en ander water
gerelateerde vragen, zoals industriewater.

DUURZAAM HANDELEN
Duurzaam handelen gaat over de
goede dingen doen. Toekomstbestendig en met toegevoegde waarde voor
de regio zowel economisch als wat
leefbaarheid betreft. Het maken van
bewuste keuzes en het crëeren van
nieuwe kansen. Hiermee leveren we
een belangrijke bijdrage aan de
duurzame ontwikkeling van ons bedrijf
en de omgeving.

KLANT CENTRAAL
Tevreden klanten zijn een eerste
voorwaarde voor een duurzame
bedrijfsvoering. Daarom mogen zij
van ons verwachten dat wij
klantwensen weten te vertalen naar
passende oplossingen en
daarnaast de informatievoorziening
en de beantwoording van klantvragen adequaat en slagvaardig
plaatsvindt.
ONDERNEMENDE NUTS
Wij leveren 24/7 betrouwbaar
drinkwater, industriewater en
warmte/koude. Om dat tegen
aanvaardbare kosten te blijven
doen, met de juiste kennis en
medewerkers, werken we
samen en volgen wij de
technische ontwikkelingen.
Daar waar mogelijk werken we
op commerciële basis.

ONS FUNDAMENT:
DE 5 PIJLERS

BETROKKEN MEDEWERKERS
Betrokken professionals herken
je direct. Zij voelen zich
verantwoordelijk voor de
uitvoering van hun vak en zijn
bereid anderen te helpen.
Zij zetten zich enthousiast in
voor de klant, zijn kritisch op
eigen prestaties en helpen de
organisatie te verbeteren.

PROCESSEN DIE UITBLINKEN
Wij hebben grip op onze
bedrijfsprocessen, leveren tegen
een goede prijs/kwaliteitsverhouding en voldoen
ruimschoots aan de gestelde
eisen voor kwaliteit en leveringszekerheid. Als we fouten maken
benoemen en gebruiken we die
om nog beter te worden.
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Klant Centraal
tevreden klanten. daar streeft iedere organisatie naar. ook, of misschien
wel juist, waterbedrijf groningen. Veilig en betrouwbaar water is immers een
eerste levensbehoefte en bovendien werken wij vanuit een monopoliepositie.
noblesse oblige!
ook in 2015 stellen we de klant centraal. die vraagt om transparantie en
moet kunnen rekenen op betrouwbaarheid en leveringszekerheid. hij moet
ervan op aan kunnen dat hij, ook als er onverhoopt iets mis gaat, goed en
snel wordt geholpen. waterbedrijf groningen zet zich daarom in voor een
eigentijdse klantvriendelijke service én actieve informatievoorziening.

Vraag het de klant
Klantvriendelijk opereren, dat kan alleen als je weet wat je klanten van je verlangen,
hoe ze over je denken. Daarom hebben we ook in 2015 weer diverse klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd.
Allereerst in de vorm van een landelijk benchmarkonderzoek dat eens in de drie
jaar plaatsvindt onder klanten van alle waterbedrijven in ons land. Zij worden
telefonisch geïnterviewd over zaken als facturering, meteropname,
onderhoud, het verhelpen van storingen en verhuizing. Uit eerdere
onderzoeken kwam naar voren dat we goed scoren op telefonische
bereikbaarheid, net als de vriendelijkheid van onze medewerkers
Achter je
en de kwaliteit van hun antwoorden op vragen (een 7,7).
klant staan, ook dat is
In 2016 worden de resultaten bekend van dit in 2015
werken aan klanttevredenheid.
uitgevoerde onderzoek.
Daarom sprak Waterbedrijf Groningen
Ook werden klanten die telefonisch of per e-mail
zich uit tegen de precarioheffing op
contact hadden met onze klantenservice direct na
waterleidingen. Steeds meer gemeenten in ons
afloop gevraagd hun oordeel te geven over de
land heffen precariorechten op waterleidingen of
dienstverlening. In geval van telefonisch contact
overwegen dat te doen. Deze heffing zorgt ervoor dat
gaan de vragen over de bereikbaarheid van de
de waterrekening voor huishoudens gemiddeld zo’n 25
afdeling, de vriendelijkheid van de medewerker,
euro duurder is, in vergelijking met gemeenten zonder
de inhoudelijke vakkennis van de medewerker
precarioheffing. Waterbedrijf Groningen vond deze
en hoe tevreden de klant is over de volledigheid
ontwikkeling zorgelijk omdat drinkwater een eerste levensvan het verkregen antwoord, waarna ze -alles
behoefte is. Minister Plasterk heeft eind 2015 een wetsvoorsamenvattend- een rapportcijfer kunnen geven.
stel ingediend om de precariobelasting af te schaffen.
Bij e-mailcontact wordt na afloop gevraagd naar
Het voorstel biedt gemeenten tien jaar de mogelijkheid
de tevredenheid over de snelheid van inhoudelijke
om maximaal het tarief te hanteren zoals dat op
afhandeling, en wederom ook over de toonzetting
1 januari 2016 in hun gemeente geldt. Over uiterlijk
(vriendelijkheid) van het e-mailbericht, de inhoudelijke
tien jaar zal alle precariobelasting op kabel- en
vakkennis en de volledigheid van het antwoord.
leidingnetwerken van nutsbedrijven
De klanttevredenheid -uitgedrukt in rapportcijfers- is
afgeschaft zijn.
real-time te volgen via een dashboard. De uitkomsten en
analyses van deze metingen gebruiken we om trends te
herkennen en onze dienstverlening te verbeteren.
Ten slotte hebben wij een twintigtal drinkwaterklanten op kantoor
uitgenodigd om in een panel hun mening te geven. Hieruit kwam naar voren dat
onze klanten bijzonder tevreden zijn over de kwaliteit van het water en onze dienstverlening. ‘Onzichtbaar’, en dat werd erbij gezegd, is juist een groot compliment.
‘Want onzichtbaar ben je zolang het goed gaat’. Oftewel: vanzelfsprekend iets
bijzonders presteren. Dat is toch wel het mooiste compliment dat je kunt krijgen als
nutsbedrijf.
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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 2015 registreerden we 800 klachten. Het aantal klachten per 1.000 aansluitingen
komt daarmee op 0,2 stuks en ligt ruim onder het gemiddelde niveau volgens de
internationale benchmark 2014 (gemiddeld 10,5 klachten per 1.000 aansluitingen).

KlantteVredenheId

0000 0000
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METERVERWISSELING

53,8%
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STORINGEN
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VERHUIZEN

69,0%
26.0%
5,0%

8,8

KLACHTEN

52,6%
15,8%
31,6%

ONDERHOUD

66,7%
33,3%
0,0%

De Klantcontactmonitor volgt real-time de klanttevredenheid op de
diverse klantprocessen
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In gesprek met
Met 190.000 klanten hadden we contact via de e-mail nieuwsbrief die negen keer
verscheen. Maar ook met blogs op onze website en updates via Facebook en Twitter
zochten we de interactie. We laten online meer en vaker van ons horen en dat wordt
gewaardeerd. Het bezoekersaantal op onze website is ten opzichte van 2014 verdubbeld, het aantal volgers en fans neemt nog wekelijks toe en de klant stelt steeds vaker
zijn vraag via onze social media kanalen.
Ook met onze aandeelhouders gingen we actief de dialoog aan. Onder andere tijdens
werkbezoeken aan ons bedrijf. Raadsleden en colleges van de gemeenten Leek,
Grootegast, Zuidhorn en Marum brachten een bezoek aan productielocatie Nietap om
vervolgens door te gaan naar Landgoed Nienoord. Om meer te horen over onze
activiteiten maar vooral ook om met ons in gesprek te gaan. Later volgde een bezoek
van De Marne, Bedum en Winsum. Onze ambitie is om elke vier jaar iedere gemeente
een keer op bezoek te hebben. Daarnaast ontvangen zij ieder kwartaal onze speciale
e-mail nieuwsbrief voor aandeelhouders.

Meedenken en rekening houden met
Tevreden klanten, die creëert Waterbedrijf Groningen ook als er storingen zijn. Bijvoorbeeld in Bellingwolde, waar bewoners te maken kregen met herhaaldelijke lekkages.
Dan is er maar één oplossing: een deel van het leidingnet vervangen. Het gevolg:
tevreden klanten.
Of in Stadskanaal, waar als gevolg van hevige regenval meerdere kelders onder water
waren komen te staan. Met dank aan medewerkers van Waterbedrijf Groningen, die de
kelders leegpompten, schoonmaakten en voorzagen van waterdicht beton, hebben de
bewoners nu weer droge voeten.
Rekening houden met je klanten leidt tot tevredenheid, zo bleek bij het omvangrijke
saneringsproject aan de Noorderbinnensingel in Groningen. Riolering, waterleiding,
gas- en elektriciteitsleidingen en openbare verlichting: alles is vervangen. En dat
allemaal op steenworpafstand van het Noorderzon festival. Door rekening te houden
met de festivalactiviteiten en de daarbij horende parkeerperikelen in de buurt hebben
we veel goodwill gecreëerd, die we nog eens onderstreepten met gratis water uit twee
tappunten op het festivalterrein.

Werkzaamheden op
en nabij de
Noorderbinnensingel
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Een warm welkom
Ons kantoor in Groningen fungeert als visitekaartje bij uitstek. Om daar onze bezoekers
een warm en gastvrij welkom te heten, hebben we de entree en ontvangsthal hal in een
nieuw jasje gestoken. Met een uitstraling die past bij nu: 24/7 betrouwbaar drinkwater,
natuurlijk dichtbij, duurzaam en …. de klant centraal. Als dat ergens vanzelfsprekend
bijzonder is, dan wel daar.

Feestelijke heropening
van de ontvangsthal aan
de Griffeweg
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proCessen dIe uItblInKen
schoon en betrouwbaar water leveren tegen een goede prijs-kwaliteitverhouding. dat kan alleen als we de processen goed op orde hebben.
als mensen en machines optimaal samenwerken. als we durven te leren
van onze fouten en er doelbewust naar streven om het morgen nóg beter
te doen dan vandaag. asset management is hierbij cruciaal: het richt zich
helemaal op de duurzame beschikbaarheid en kwaliteit van ons drinkwater
in samenspraak met haar omgeving en de toekomst.

Slim en excellent
Het is onze ambitie om een excellent waterbedrijf te zijn. Als asset-intensief bedrijf
betekent dit het optimaliseren en beheren van de prestaties van onze assets als
systeem, nu en in de toekomst onder maatschappelijk aanvaardbare risico’s en kosten.
In 2015 hebben we het programma “Excelleren in Asset Management” geïntroduceerd.
In het kader hiervan is een GAP analyse uitgevoerd ter vaststelling van de noodzakelijke
acties om te komen tot een certificeerbaar systeem en de eerste ervaringen zijn opgedaan met het gebruik van een risicomatrix. Medio 2017 willen we asset management
geïmplementeerd hebben op basis van de ISO 55000 norm.
Naast asset management is Lean Management een belangrijk onderdeel van onze
ambitie om continu beter te worden. Waterbedrijf Groningen is al een aantal jaar
onderweg met lean; in 2013 stonden motiveren, trainen en oefenen centraal, in 2014
werden concrete lean projecten geformuleerd en vorig jaar kwam het vooral aan op
de uitvoering van (verbeter-)plannen.
Verschillende lean-initiatieven hebben in 2015 bijgedragen aan meer efficiency. Bijvoorbeeld de slimme inzet van tijd die de afdelingen Technisch Klant Contact, Functioneel
Beheer en Finance & Control mogelijk maakten aan de hand van eenvoudige, maar
effectieve proceswijzigingen. Ook de afdeling Klantenadministratie boekte aansprekende
resultaten: door samen met collega’s van andere afdelingen kritisch naar de processen
en activiteiten te kijken, behaalden ze efficiencywinst, telkens opnieuw.
Daarnaast is een nieuwe wijze van werken en plannen geïntroduceerd voor de
afhandeling van storingen. De nieuwe methodiek voorziet in andere routes
en een andere timing. Met als gevolg: minder kilometers en een tijdsbesparing. Door tijd te besparen en die in te zetten bij het bedenken
van nieuwe verbeter-initiatieven is Lean Management zo een
watervoorzieningsplan
zichzelf aanjagend verbeteringsfenomeen. En dat is precies de
Bijna tien jaar geleden
bedoeling. Bijzondere initiatieven leiden tot vanzelfsprekende
heeft Waterbedrijf Groningen haar
successen.
watervoorzieningsplan opgesteld.
Ondertussen is dit plan zo goed als
gerealiseerd. In een nieuw watervoorzieningsplan willen we voor de komende tijd onze
visie én nieuwe maatregelen schetsen.
De visie reikt tot 2040 en de maatregelen tot
2025. We ontwikkelen het plan samen met
Waterleidingmaatschappij Drenthe.
Vorig jaar zijn we ermee gestart;
halverwege 2016 is het
plan gereed.
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Investeren in water
Om de levering van schoon, lekker en betrouwbaar water te garanderen, investeert
Waterbedrijf Groningen continu in haar systeem voor waterwinning, waterzuivering en
distributie. Een groot project betrof de aansluiting van ons leidingnet op dat van onze
collega’s in Drenthe. Met de aanleg van een vijftig kilometer lange nieuwe waterleiding
in Drenthe kan Waterleidingmaatschappij Drenthe zijn waterproductiestations in Annen
en het Valtherbos aan elkaar koppelen. Deze locaties leveren nu 2,5 miljoen m³ water
aan Stadskanaal en het voorzieningsgebied van Sellingen. Het pompstation in Sellingen
is omgebouwd tot distributiestation. Met de inzet van Drents water in Groningen laten
twee waterbedrijven zien hoe ze samenwerken aan een robuuste watervoorziening in
Noord-Nederland en aan een maximale leveringszekerheid.

Groningen

Groningen
Booster Hoogkerk

De Punt
Onnen
Annen (WMD)

Sellingen (WBGR)

Nietap
De Groeve

s
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r
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g
in

Drenthe

Drents en Gronings leidingnet gekoppeld
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Een ander groot project betreft de Ringweg-Zuid in de stad Groningen.
De voorbereidingen voor de vervanging van maar liefst 5,4 kilometer waterleiding in
dit grootste infrastructurele project van Noord-Nederland zijn in 2015 gestart.
Bij Aduard zijn twee grote transportleidingen verlegd in het kader van de aanleg van een
nieuwe rondweg tussen het Van Starkenborghkanaal en de Friesestraatweg. De beide
leidingen verbinden ons pompstation in Nietap, om de stad Groningen heen, naar het
pompstation in Onnen.
Verder zijn in 2015 de voorbereidingen gestart voor de renovatie en vernieuwing van
productielocatie De Groeve. Naast renovatie van het pompstation en een ingreep aan
het zuiveringsconcept, wordt in samenwerking met het waterschap en het Drents
Landschap het gebied van het winveld ingericht voor natuurontwikkeling.

Nachtelijke werkzaamheden
bij Aduard

Continu samenwerken
Processen die uitblinken. Dat stond ook centraal in de vierjarige raamovereenkomst
die wij in onze COMBI NONed sloten met de aannemersbedrijven Visser & Smit Hanab
Distributie en A. Hak Infranet. In deze combinatie bundelt Waterbedrijf Groningen haar
krachten met Enexis, Waterleiding maatschappij Drenthe, Ziggo, Vitens, Rendo en
Reggefiber.
Een heel andere overeenkomst die we vorig jaar sloten, is de geactualiseerde bluswaterovereenkomst samen met de Veiligheidsregio en 22 Groninger gemeenten.
Met Geodis is vorig jaar een contract gesloten voor nooddrinkwatervoorziening.
We zijn verzekerd van voldoende drinkwater in nooddrinkwaterzakken in geval van een
calamiteit. Naast Geodis staat Waterleidingmaatschappij Drenthe in geval van nood
paraat met flessenwater en beschikt ons team Nooddrinkwater over een mobiele
nooddrinkwatervoorziening.

Waterbedrijf Groningen Jaarverslag 2015
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Automatisering jaagt verbeteringen aan
Het mooie van doelgericht werken aan procesverbeteringen is dat er een vliegwieleffect
ontstaat: resultaten motiveren tot meer. Grote en kleine processen: ze zijn allemaal
vatbaar voor verbetering. Zo is in 2015 het incassoproces op de schop gegaan. Met als
droom het ideale incassoproces voor de klant en voor ons, is een aanpak ontwikkeld
waarbij automatisering een belangrijke rol speelt. Zo worden brieven nu automatisch
verzonden en rijden de medewerkers die de klanten bezoeken een efficiënte route.
Het resultaat? Een forse besparing van tijd en geld en een beter proces.
Automatisering is ook het sleutelwoord bij de verbetering van de vastlegging van
situaties die aandacht behoeven aan de hand van foto’s en aantekeningen. Op een
speciale 24/7 Toezicht app kan iedereen foto’s en aantekeningen in één keer verwerken
tot een document dat kan worden opgeslagen, verzonden of gedeeld met collega’s.
Dat scheelt tijd en geld!
Samen met Waterleidingmaatschappij Drenthe hebben wij in 2015 een spraakmakende
innovatie tot stand gebracht: de app GeoViewer Mobile waarmee onderhoudsmonteurs
beter hun werk kunnen doen. Op een iPad worden ze ondersteund in hun werkopdrachten en hebben ze de beschikkling over geïntegreerde geografische informatie.
Alles gaat gemakkelijker, sneller én goedkoper. Voor hen, voor de waterbedrijven en
dus voor de samenleving. Een bijzonder initiatief dat vanzelfsprekend leidt tot gemak
en besparingen.

Distributiemonteur
Erik Bulder raadpleegt in zijn
bus de GeoViewer app

De aarde beeft….
Al jaren trilt de Groninger bodem als gevolg van de aardgaswinning. Ondanks de verminderde gasproductie zullen de bevingen nog wel een tijd doorgaan, zo wordt verwacht.
Waterbedrijf Groningen houdt de vinger aan de pols; we hebben onderzoek gedaan
naar de mogelijke risico’s voor onze drinkwatervoorziening. De leveringszekerheid wordt
niet bedreigd, maar we willen voor de zekerheid extra maatregelen treffen. Zo denken
wij aan de aanleg van een extra drinkwaterleiding naar de Eemshaven, waardoor dit
gebied dubbelzijdig met drinkwater wordt gevoed. Daarnaast onderzoeken we hoe we
in aardbevingsbestendige woningen aangepaste wateraansluitingen kunnen realiseren.

Waterbedrijf Groningen Jaarverslag 2015
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OnDernemenDe nuts
Waterbedrijf Groningen is meer dan leverancier van betrouwbaar drinkwater.
Zo leveren wij industriewater (op maat), watertechnologie en duurzame
warmte/koude. Dit doen wij in samenwerking met partners. met north Water,
Waterbedrijf Groningen Duurzaam, Warmtestad en WLn, met wie wij een
bijzondere band hebben. Daarnaast met provincies, gemeenten, waterschappen, energiebedrijven, afvalinzamelaars en andere organisaties die, net als
wij, ambities ontwikkelen om noord-nederland duurzamer te maken, bijvoorbeeld in de Waterketen Groningen/noord-Drenthe. We doen dit met de juiste
kennis en medewerkers en opereren zowel als nutsbedrijf als op commerciële
basis.

Ondernemen, samen met partners
De traditionele opdracht van Waterbedrijf Groningen is om als nutsbedrijf ervoor te
zorgen dat huishoudens en bedrijven kunnen rekenen op voldoende schoon en betrouwbaar drinkwater, 24 uur per etmaal. Een vanzelfsprekende opdracht die we uitvoeren met
vanzelfsprekende inzet. Vanuit ons streven om ‘de waterbelangen in de regio duurzaam
veilig te stellen’ hebben we in de loop der jaren bijzondere activiteiten ontwikkeld. Bijvoorbeeld deelnemen in warmteprojecten waar water fungeert als opslag- en transportmedium. Daarnaast industriewater op maat leveren, een laboratorium exploiteren en
samenwerken in de waterketen.

Waterbedrijf Groningen
Duurzaam

Samenwerken aan
in Groningen en Drenthe

Waterbedrijf Groningen
Internationaal
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Onze activiteiten in 2015 op deze bijzondere werkterreinen hebben we gebundeld in dit
hoofdstuk “Ondernemende Nuts”. Hiermee laten we zien dat we ons als nutsbedrijf niet
beperken tot het produceren en leveren van drinkwater, maar vooral ook ondernemend
bezig zijn, samen met partners, in duurzame, innovatieve en marktgerichte projecten en
samenwerkingsverbanden in de regio.

Waterbedrijf Groningen Duurzaam
Het in 2014 opgerichte Waterbedrijf Groningen Duurzaam richt zich op het vinden en
bieden van oplossingen in de eigen regio op het gebeid van energievraagstukken, waarin
water een rol speelt. Het werkterrein omvat warmteprojecten waarin water fungeert als
transport- en opslagmedium.
In 2015 zijn wij gestart met de warmtelevering aan Sportcomplex De Beemden te
Bedum. De door ons geplaatste warmte-installatie maakt gebruik van de warmte die
vrijkomt uit de afvalwaterstroom van het productieproces van zuivelfabriek FrieslandCampina.
Ook in 2015 ondertekenden de gemeente Hoogezand-Sappemeer en Waterbedrijf
Groningen Duurzaam een overeenkomst voor de levering van warmte aan de gemeente.
Samen met de provincie Groningen en Energy Valley was de gemeente in 2012 al
begonnen met de ontwikkeling van het warmtenet. Waterbedrijf Groningen Duurzaam
zorgt voor de realisatie en exploitatie. In 2016 worden als eerste sportcentrum De
Kalkwijck en het Huis voor Cultuur aangesloten op het warmtenet. Vooralsnog wordt
warm water geleverd door de waterbron met na-verwarming in houtpelletkachels. De
mogelijkheden worden verkend om het warmtenet uit te breiden met het Huis van
Bestuur en bestaande woningbouw. Het uiteindelijke doel is het warmtenet te voeden
met restwarmte van Eska Graphic Board.

WarmteStad
In het duurzame nutsbedrijf WarmteStad werken de gemeente Groningen en Waterbedrijf
Groningen Duurzaam samen aan de ontwikkeling van duurzame warmte (en/of koude-)
oplossingen voor stadjers. Een bijzonder project is WKO Europapark, wat staat voor
warmte-koudeopslag in het stadsdeel waar sinds vorig jaar het woon- en kantoorgebouw Hete Kolen en het gemeentekantoor op het Harm Buiterplein zijn aangesloten op
het bronwaternet van WarmteStad. Het bronwaternetproject onder het Europapark is het
grootste in zijn soort van Noord-Nederland.

Europapark, Groningen

Waterbedrijf Groningen Jaarverslag 2015

14

WarmteStad is ook betrokken bij het project Aardwarmte waarin een grootschalig
warmtenet in het noordwesten van de stad Groningen wordt ontwikkeld. Met diepe
aardwarmte worden over enkele jaren 10.000 woningequivalenten verwarmd in de
stadsdelen Zernike, Selwerd, Paddepoel en Vinkhuizen. Potentiële warmte-afnemers
zijn woningcorporaties, de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool.
In 2015 is grote vooruitgang geboekt in het haalbaarheidsonderzoek naar realisatie
van het aardwarmte project. Daarbij lag de focus op het vinden van private en publieke
partners en het kunnen aantonen dat de afname van warmte voor de eerste fase is
gegarandeerd. De planning is dat medio 2016 de definitieve besluitvorming plaatsvindt.

120°C

2 km

Illustratie geothermie

North Water
Voor de levering van water aan grootverbruikers, vooral industrieën, 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.
In 2015 is North Water voor het eerst de provinciegrens overgestoken. Sinds het
eigenaar is van de installaties van WaterValley in het havengebied van Harlingen mogen
we de ambitie van North Water om oplossingen te bieden voor vraagstukken op het
gebied van waterbehandeling en afvalwaterzuivering in heel Noord-Nederland serieus
nemen.
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Het zoute afvalwater van de industrie in Delfzijl wordt behandeld in de zout afvalwaterzuivering ZAWZI. De prestaties van de ZAWZI blijven ondanks de zoute condities uitstekend. Dit is mede te danken aan het zoute korrelslib dat zich in de loop van de tijd heeft
ontwikkeld. Oorspronkelijk was er de zorg van vorming van licht en vlokkig slib, maar de
‘natuur’ liet ons door natuurlijke selectie verrassen. Bijzonderheid van korrelslib is dat
het uitstekend bezinkt, zodat het goed kan worden afgescheiden van het gezuiverde
water met als gevolg betere prestaties, waarbij een verhoogde capaciteit mogelijk wordt.
Bijzonderheid is verder dat dit korrelslib, in tegenstelling tot het gepatenteerde korrelslib
bij het Nereda® proces, in een continu proces wordt geproduceerd. Er is daarom brede
wetenschappelijke belangstelling voor dit slib. North Water draagt hier constructief aan
bij door presentaties en deelname aan onderzoeksprojecten.

De ZAWZI in Oosterhorn

Duurzame industriewatervoorziening Eemshaven
Als er een project is dat opvalt bij North Water, dan is dat de ontwikkeling van een duurzame industriewatervoorziening in de Eemshaven. Een project van lange adem, waaraan
ook in 2015 hard is gewerkt. Het omvat aan de horizon de oplossing van drie problemen:
voldoen aan de snel groeiende vraag naar industriewater in de Eemshaven, verdroging
als gevolg van grondwateronttrekking in Drentse wingebieden verminderen en
gezuiverd rioolwater van de stad Groningen hergebruiken.
Op dit moment nemen bedrijven in de Eemshaven 1.300.000 m³ drinkwater af voor industrieel gebruik. De vraag neemt de komende jaren
Met de vestiging
aanzienlijk toe door de vestiging van GreenBox en mogeljk andere
van elektriciteitscentrales
nieuwe datacenters. Waterschappen, de provincie Groningen,
van Nuon en RWE en dataWaterbedrijf Groningen, North Water, Groningen Seaports en de
centers, waaronder GreenBox,
bedrijven zijn daarom al enkele jaren bezig om een structurele
neemt de vraag naar indusoplossing te vinden voor de gegarandeerde levering van de
triewater in de Eemshaven
benodigde hoeveelheid en kwaliteit industriewater.
toe. Dit zet de nodige druk op
het industriewaterproject
Eemshaven van
North Water.
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Als eerste fase zijn in de Eemshaven een industriewaternet, een pompstation en een waterbuffer aangelegd met voldoende capaciteit om de komende jaren het benodigde
(drink)water te leveren. De volgende stap omvat de vervanging van drinkwater door gezuiverd oppervlaktewater uit het Eemskanaal. Hiermee blijft de watervoorziening op peil,
maar hoeft minder water aan de bronnen aan de Drentse Hondsrug te worden onttrokken, wat goed is voor de waterhuishouding in de bodem en leidt tot minder verdroging.
Begin 2015 ondertekenden North Water en Greenbox een leveringsovereenkomst voor
de levering van industriewater op basis van drinkwater. Duidelijk was al wel dat bij verdere groei van GreenBox overgeschakeld moet worden op gezuiverd oppervlaktewater.
Bij de planvorming hiervan werkt North Water nauw samen met de provincie, de beide
waterschappen en Groningen Seaports.
Als potentieel sluitstuk van het project dient de aansluiting op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Garmerwolde, waar rioolwater uit de stad Groningen dan wordt gezuiverd
tot bruikbaar industriewater. De voor- en nadelen van deze variant moeten nog gewogen
worden en zijn afhankelijk van de toepassing bij de afnemers. Ondertussen is een studie
begonnen naar de back up mogelijkheden voor de industriewatervoorziening van de
Eemshaven. Het effluent kan daarbij een rol spelen. Daarbij speelt verder ook de dreiging
van aardbevingen. Een optie is een nieuwe drinkwaterleiding parallel aan de industriewaterleiding: een geheel fysieke back up die de leveringszekerheidsrisico’s sterk
vermindert.
Al met al een heel bijzonder project dat Cradle to Cradle benadert. De waterkringloop
sluiten, voor Waterbedrijf Groningen spreekt dat vanzelf.

Aanleg industriewaternet
Eemshaven
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WLN
WLN controleert voor Waterbedrijf Groningen en Waterleidingmaatschappij Drenthe de
kwaliteit van het drink- en industriewater. Daarnaast is het de vraagbaak en 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.
Vier 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. Er is hard gewerkt aan de voorbereiding van de fusie
tussen WLN en de laboratoria van de beide waterschappen. Maar intrekking van de door
de belastingdienst in eerste instantie afgegeven BTW-koepelvrijstelling gooide roet in
het eten. Omdat dit een kostprijsverhoging van 21% zou betekenen, wat een te grote
aanslag op onze bedrijfsresultaten zou zijn, is in maart 2015 besloten om de voorgenomen fusie niet te laten plaatsvinden. Een vanzelfsprekend initiatief om te komen tot een
bijzonder laboratorium is gesneuveld. Jammer, maar uiteraard wordt hard ingezet om
de strategische samenwerking te continueren. Bovendien is gewerkt aan een nieuw
scenario voor WLN. De strategie ‘WLN Voorwaarts!’ die door beide aandeelhouders in
december is goedgekeurd, resulteert in ambitieuze commerciële toekomstplannen.
In 2015 heeft WLN een nieuwe analysemethode voor de drinkwatercontrole geïntroduceerd. Die komt in de plaats van de microbiologische drinkwatercontrole, die plaatsvindt
met de gebruikelijke kweektechnieken en veel tijd kost. Hierdoor duurt het lang voordat
de resultaten van de watermonsters bekend zijn. Met de nieuwe methode kan binnen
vier uur worden aangetoond of er sprake is van fecale verontreiniging.
Een mooi voorbeeld van onderzoek en innovatie die leiden tot een directe meerwaarde
voor ons en onze klanten.

Een nieuwe
analysemethode voor
de controle van
drinkwater
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Het project “Sensortechnologie voor slimme inzameling en transport rioolwater” is een
samenwerking van de gemeenten Assen, Leeuwarden en Groningen, de waterschappen
Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s en Wetterskip Fryslân, Waterleidingmaatschappij Drenthe
en Waterbedrijf Groningen. WLN verzorgt de projectleiding. Vorig jaar is gestart met een
onderzoek naar de mogelijkheden van online monitoren en actief sturen van rioolwater
met als doel een schoner milieu, een lager energieverbruik en minder kosten.

Waterketen Groningen/Noord-Drenthe
Sinds 2012 participeert Waterbedrijf Groningen samen met 27 Groninger en Drentse
gemeenten, de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s, en Waterleidingmaatschappij Drenthe 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), als noordelijk initiatief 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.
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.
In 2015 is fase drie van de waterketensamenwerking in Groningen en Noord-Drenthe
gestart. Dat betekent concrete samenwerkingsprojecten die koersen op besparing van
kosten, verbeteren van kwaliteit, verminderen van kwetsbaarheid en vergroten van duurzaamheid. De balans is opgemaakt en door een nieuwe regionale monitor is er zicht
op de resultaten die er tot nu toe zijn behaald. Met de kostenbesparing gaat het goed
en dat betekent dat vanaf dit jaar wordt ingezet op de verbetering van kwaliteit en
vermindering van kwetsbaarheid.
Hiervoor is een speciale waterregisseur aangesteld die de activiteiten en werkzaamheden van Waterketen Groningen/Noord-Drenthe activeert en coördineert.
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betroKKen medewerKers
water produceren en leveren, het blijft mensenwerk. waterbedrijf groningen
investeert continu in de kwaliteit van haar medewerkers. geeft ze verantwoordelijkheid en de ruimte voor ontplooiing. een professioneel team van
goed opgeleide, kundige en betrokken medewerkers zet zich in voor de ononderbroken levering van veilig en betrouwbaar water. onze medewerkers
zijn bereid om zichzelf en hun organisatie continu te verbeteren en zo de
prestaties op een nóg hoger plan te brengen.

Investeren in medewerkers
Hoeveel onze gebouwen, installaties, machines, voertuigen en gereedschappen ook
waard zijn, het belangrijkste kapitaal van Waterbedrijf Groningen zit in de medewerkers.
Kennis, kunde, vaardigheden en ervaring: zonder dat zouden we niet in staat zijn om
24/7 schoon en betrouwbaar water te leveren.
Waterbedrijf Groningen investeert dan ook veel in haar medewerkers. In 2011 is beleid
ontwikkeld met betrekking tot duurzame inzetbaarheid. Hierin wordt rekening gehouden
met zowel de individuele wensen van medewerkers in verschillende levensfasen als met
de behoeften van de organisatie. Afgelopen jaar is door de afdelingen Drinkwater en
Technologie & Ondersteuning een project uitgevoerd om medewerkers de kans te geven
hun ambities buiten hun huidige functie verder vorm te geven en zich zo optimaal te
ontwikkelen.

Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu
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.
Vanaf 2014 wordt actief gewerkt aan het verbreden van de VGWM-kennis binnen de hele
organisatie en daarbij het veiligheidsbewustzijn centraal te stellen. Afgelopen jaar is door
middel van het ‘Hearts and Minds’ programma een cultuur gecreëerd waarin medewerkers datgene doen wat nodig is om zonder ongelukken te werken. Om het veiligheidsbewustzijn te vergroten zijn toolboxen uitgevoerd, gedragsregels en veiligheidsinstructies
opgesteld, zijn alle leidinggevenden VCA VOL gecertificeerd en worden incidenten met
meerdere disciplines met behulp van een visgraatanalyse besproken.
Het aantal ongevallen (met verzuim) is in 2015 gedaald van 2 in 2014 naar 0 in 2015.
De toenemende aandacht voor veiligheidsbewustzijn heeft hier mogelijk aan bijgedragen.
Om medewerkers fit te houden stelden we ze in de gelegenheid om deel te nemen aan
preventief medisch onderzoek. Het doel was om in een vroegtijdig stadium gezondheidsrisico’s te herkennen die te maken hebben met het werk. Het onderzoek betreft vragen
over werkvermogen, werkbeleving en leefstijl, naast een lichamelijk onderzoek, en vond
op vrijwillige basis plaats. Driekwart van onze medewerkers hebben eraan deelgenomen.
Uit het onderzoek blijkt dat het werkvermogen bij Waterbedrijf Groningen relatief goed
is; onze medewerkers zijn lichamelijk en geestelijk goed in staat om hun huidige werkzaamheden uit te voeren.
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Het ziekteverzuim daalde in 2015 van gemiddeld 5,6% op 1 januari tot 2,9% op
31 december. Het verlaagd ziekteverzuim is mede gerealiseerd door een intensievere
bedrijfsbrede gespreksvoering rondom ziekteverzuim (inclusief trainingen voor leidinggevenden) en door een aangescherpte aanpak (focus op tijdelijk aangepaste werkzaamheden) van onze arbo-dienst.

Kengetallen
2012

2013

2014

2015

FTE

228

224

229

208

Aantal medewerkers

240

237

242

222

Gemiddelde leeftijd

48,4

49,3

49,2

48,6

Gemiddelde dienstjaren

17,3

18,1

17,5

17,2

Fulltime/parttime

188/58

182/55

195/47

176/46

Man/vrouw

192/48

189/48

190/52

171/51

4,3

4,8

5,6

2,9

Ziekteverzuim

Over de grenzen kijken
Ervaring opdoen, ervaring delen en kennisoverdracht. Dat is het idee achter de inzet
van onze medewerkers in internationale projecten. Sinds 2014 vindt dit plaats in het
samenwerkingsverband Vitens Evides International (VEI). Dit samenwerkingsverband
met de waterbedrijven Vitens, PWN, WML en Evides betreft internationale projecten
die zijn gericht op betrouwbaar water in gebieden waar de watervoorziening niet zo is
ontwikkeld als bij ons. 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.

Distributiemonteur
Paul Knot aan het werk
in Mozambique
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Inzet van medewerkers WBGr op VEI projecten 2015
= week

40%
blijft liever in
Nederland

12

collega’s gingen
op missie, driekwart
ging vaker dan
1 keer

60%

doet graag zo’n
ervaring op

Uganda
Uganda, EU

Surinam

Vietnam

Surinam, EU

Kenya

Kisumu Nakuru
FDW Mekong Delta

Mozambique
EU FIPAG Região Norte (FRN)
FIPAG Região Norte (FRN)

FIPAG Região Centro (FRC)

Indonesia

FDW Beira

FIPAG Região Sul (FRS)
Aguas da Região de Maputo (AdeM)

FDW Bandung

AIAS
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Van ‘over de grenzen kijken’ is ook sprake als medewerkers van Waterbedrijf Groningen
de handen uit de mouwen steken om kwetsbare mensen te helpen. In 2015 hebben 15
medewerkers een dag geklust bij dagbestedingscentrum NOVO Engersma in Uithuizen,
waar ze timmerden, verfden, schoonmaakten en tuinierden.
Een ander initiatief betrof het CrossOver project: medewerkers van Waterbedrijf Groningen
bogen zich samen met medewerkers van tien andere bedrijven over intersectorale
kennisuitwisseling, big data en innovatie. Het doel hiervan was nieuwe ideeën genereren
en uitwerken én natuurlijk inspiratie opdoen bij collega’s van andere bedrijven.

De handen uit
de mouwen voor
dagbestedingscentrum
NOVO Engersma

Tijdens een workshop Generatieverschillen konden medewerkers van verschillende
afdelingen en van verschillende leeftijden ervaringen uitwisselen met als doel: meer
begrip voor elkaar.
Medewerkers werken niet alleen, maar samen met collega’s. Ze zijn als het ware klanten
van elkaar. In een intern klanttevredenheidsonderzoek zijn alle medewerkers uitgenodigd
om aan te geven hoe zij de interne dienstverlening door de stafafdelingen ervaren: wat
zijn de sterke en wat de zwakke punten en waar en hoe kunnen we verbeteren?
De interne dienstverlening kreeg een 6,9 als gemiddelde cijfer, met uitschieters naar 5,1
en 7,6. De afdelingen zien in de uitkomst een uitdaging om zelf aan de slag te gaan met
verbeteringen.

Jong geleerd
Digitalisering en technologische ontwikkelingen stellen hoge eisen aan onze medewerkers.
Opleiding is daarbij het sleutelwoord. Alleen met goed opgeleide medewerkers kan
Waterbedrijf Groningen haar vanzelfsprekende ambities op een bijzondere wijze waarmaken. Op de arbeidsmarkt zien we vergrijzing en ontgroening: veel ouderen gaan met
pensioen, terwijl de aanwas van jongeren krimpt. Vooral in de technische sectoren is er
een bijna structureel en ook nog toenemend tekort aan goed opgeleide jongeren.
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Om goed opgeleide mensen te vinden en te binden ontplooide Waterbedrijf Groningen
in 2015 verschillende initiatieven. Zo namen wij deel aan de VMBO Carrousel: een
evenement voor laatstejaarsleerlingen van het VMBO om te snuffelen aan verschillende
beroepen. Ook de zondagslessen die collega’s gaven aan leerlingen van de IMC Weekendschool waren bedoeld om leerlingen warm te maken voor de watersector.

VMBO scholieren
aan het werk tijdens de
VMBO Carrousel

Waterbedrijf Groningen was op nog meer evenementen present. Zo vond in Martiniplaza
in Groningen het meerdaags belevenisevenement Future Talent Experience voor jongeren van tien jaar en ouder plaats. Jongeren konden hun talenten ontdekken bij de stands
van de verschillende deelnemers, waaronder Waterbedrijf Groningen.
Tijdens het Jeugdwatercongres in Assen heeft Waterbedrijf Groningen
samen met Waterleidingmaatschappij Drenthe werken in de wereld
van water voor het voetlicht gebracht. Bezoekers gingen aan de
slag met een concrete wateropdracht en gaven aan de hand
studenten
van presentaties adviezen aan de watersector.
ambassadeurs
voor
Tijdens Girlsday brachten we bij jonge meiden de
waterbedrijf
groningen
techniek, en in het bijzonder de wereld van water,
Stagiairs, trainees en pas afgeonder de aandacht.
studeerden kunnen bij Waterbedrijf
Groningen de nodige ervaring opdoen; zij
vormen een aantrekkelijke kweekvijver voor
nieuw personeel. In 2015 telden we 25 stagiairs, 2 trainees en 2 kandidaten voor werkervaringsplaatsen. 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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Als medeoprichter en initiatiefnemer van de stichting AOT Noord (allround
operationeel technicus) deed Waterbedrijf Groningen ook in 2015 weer
Samen met een
mee aan de open dag van het Noorderpoort college Eemsdollard
aantal andere bedrijven
Energy & Maritime. Jongeren konden zich daar oriënteren op
heeft Waterbedrijf Groningen
technische en zeevaartopleidingen, met perspectief op banen in
de stichting AOT opgericht. Het
de drinkwaterproductie, afvalwaterzuivering en industriewaterdoel van de stichting is om jongeren
productie. Regelmatig lopen AOT-studenten stage bij Waterte laten kiezen voor de opleiding
bedrijf Groningen en North Water.
Allround Operationeel Technicus.
De opleiding wordt verzorgd door
Dat goede opleidingen leiden tot knappe prestaties lieten vijf
Noorderpoort college Eemsdollard
teams
van Waterbedrijf Groningen zien bij de Fitterijwedstrijden
Energy & Maritime. De bedrijven
die plaatsvonden tijdens de Aquatech 2015 in de RAI. In een zo
betalen de opleiding en stellen
kort mogelijke tijd moesten de teams een aansluiting aanbrengen
leerwerkplekken ter
op de hoofdleiding. Een van onze teams won de wedstrijd. Een
beschikking.
sterk staaltje bijzondere vanzelfsprekendheid voor het oog van 18.000
waterprofessionals uit 140 landen.

Leerlingmonteurs
Richard Koopmans en
Dennis Smit nemen de
eerste prijs in ontvangst

Hoe we de dingen doen
Beter, slimmer worden. Dat is niet alleen een kwestie van top-down, maar vooral ook
bottom-up. Om alle medewerkers te stimuleren om te komen met verbeterideeën is een
V-team opgezet, een soort ideeënbus. Medewerkers kunnen de hulp van dit team
inroepen om ideeën en suggesties te laten toetsen op haalbaarheid en om ze verder te
helpen.

Waterbedrijf Groningen Jaarverslag 2015

25

Het programma “Omdat elke druppel telt” is in 2015 gestart met als doel om -in aansluiting op de strategie, de doelen en de plannen van Waterbedrijf Groningen- aandacht
te besteden aan de wijze waarop we werken. Naast de waarom- en watvraag dus de
hoe-vraag. Dagelijks gedragen we ons binnen kaders, richtlijnen en regels. Die zijn voor
een deel wettelijk vastgesteld, maar daarnaast ook zelf bedacht. Het programma bestaat
uit vijf druppels, die richting geven aan hoe de medewerkers van Waterbedrijf Groningen
de dingen kunnen of moeten doen die ze doen. De druppels vormen samen een leidraad
voor praktisch én moreel handelen. Dat dwingt tot kritisch en zelfstandig denken.
De kick off vond plaats tijdens de kerstborrel met de introductie van het Druppelspel:
een soort Ganzenbord, maar dan met de insteek hoe we ons moeten gedragen in de
dagelijkse werkpraktijk. De vijf druppels worden in 2016 verder uitgediept en onder de
aandacht gebracht.

Klant centraal
“Wanneer is jouw
klant tevreden?”

Respect & Regels
“Wat gij niet wilt dat
u geschiedt…”

Kwaliteit

Veilgheid
“Veilig is heilig”

“Een beetje goed
bestaat niet”

Duurzaamheid
“Alles wat je doet
heeft invloed op
je omgeving”

Waterbedrijf Groningen Jaarverslag 2015

26

duurzaam handelen
duurzaam handelen gaat over de goede dingen doen. toekomstbestendig
ondernemen. waarde toevoegen aan de regio, zowel op economisch gebied
als wat leefbaarheid betreft. bewuste keuzes maken en nieuwe kansen
creëren. waterbedrijf groningen wil haar bijdrage leveren aan een duurzame
ontwikkeling van het bedrijf én de regio. niet alleen op papier, maar telkens
opnieuw in het dagelijks handelen met oog voor natuur, milieu en mensen.

Bronzuiver
Naast grondwater is oppervlaktewater een belangrijke grondstof voor onze eindproducten
drinkwater en industriewater. Zeker bij drinkwater komt het erop aan dat de kwaliteit
onberispelijk is. Een schone Drentse Aa is voor onze drinkwaterproductielocatie in
De Punt van vitaal belang.
Om schoon en betrouwbaar water ook in de toekomst te kunnen garanderen neemt
Waterbedrijf Groningen deel in het zogenoemde “Uitvoeringsprogramma Schone Bron
Drentse Aa”. In dit programma bundelt Waterbedrijf Groningen haar krachten met de
provincie Drenthe en Waterschap Hunze en Aa’s om samen met gemeenten, burgers,
ondernemers en agrariërs maatregelen te ontwikkelen die zijn gericht op een duurzame
kwaliteit van het oppervlaktewater. Deze maatregelen betreffen voorlichting over
activiteiten die de waterkwaliteit beïnvloeden, het stimuleren van alternatieven voor
chemische gewasbeschermingsmiddelen, uitwisseling van kennis en innovatie over
milieuvriendelijk terreinbeheer, het onderzoeken van maatregelen bij agrariërs en het
actualiseren van spuitvrije zones en vul- en spoelplaatsen in het gebied.
Met de uitvoering van de maatregelen moet het mogelijk zijn om de kwaliteit van de
zeven miljard liter water die we jaarlijks winnen uit de Drentse Aa, duurzaam te borgen.

De Drensche Aa

Tijdens de Week van de Drentse Aa deed Zonder is Gezonder (ZIG) mee met onkruidproeverijen en een smaaktest voor kraan- en flessenwater. In ZIG werkt Waterbedrijf
Groningen samen met Waterleidingmaatschappij Drenthe, de waterschappen Noorderzijlvest, Vechtstromen, Reest en Wieden en Hunze en Aa’s, de Drentse gemeenten, IVN
en de provincie Drenthe om het grond- en oppervlaktewater schoon te houden voor nu
en de toekomst.
Waterbedrijf Groningen Jaarverslag 2015
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Chemische onkruidbestrijdingsmiddelen vormen een grote bedreiging voor de kwaliteit
van het oppervlaktewater; vandaar de aandacht die ZIG besteedt aan natuurvriendelijke
bestrijdingsmiddelen. De ZIG-campagne is gericht op overheden, particulieren en
uiteraard de land- en tuinbouwsector.

Water en natuur
Een initiatief dat is gericht op de duurzame inlossing van onze belofte om schoon en
veilig water te leveren in combinatie met natuurbeheer is de ontwikkeling van een
moerasgebied in het Hunzedal. De provincie Drenthe, waterschap Hunze en Aa’s,
Waterbedrijf Groningen, Stichting Het Drentse Landschap en de gemeente Tynaarlo
ondertekenden in 2015 het uitvoeringsplan van dit project Tusschenwater. Het project
is gericht op de winning van drinkwater, de berging van 1,3 miljoen m³ water bij extreme
wateroverlast en natuurontwikkeling. Door verhoging en verplaatsing van verschillende
waterwinputten kunnen we de winning van drinkwater voor de stad Groningen garanderen.
Heel zichtbaar, want in het gebied komen verschillende wandel- en fietspaden.

Ondertekening
Uitvoeringsplan
Tusschenwater

Minder grondstoffen en energie
Sinds 2013 is Waterbedrijf Groningen een CO2 neutraal bedrijf. We brengen onze CO2voetafdruk voortdurend omlaag door maximaal te besparen op het gebruik van energie
en grondstoffen en het gebruik van zonne-energie. In 2015 bedroeg onze klimaatvoetafdruk naar schatting 9.000 ton CO2 equivalenten. Dit is bij benadering de voetafdruk
van zo’n 2.100 Groningers. Voor ruim de helft komt dit op het conto van de grondwaterwinning en voor 30% van het gebruik van grond- en hulpstoffen en het onderhoud van
onze infrastructuur. Voor de gedeeltelijke compensatie maken we gebruik van groene
energie. De CO2 uitstoot willen we verder verminderen door maatregelen in onze
bedrijfsvoering en compenserende activiteiten van Waterbedrijf Groningen Duurzaam
en WarmteStad. Zo probeert Waterbedrijf Groningen haar CO2 voetafdruk continu aan
te pakken. Aan de hand van initiatieven die vanzelfsprekend én bijzonder zijn.
Zo is afgelopen jaar alle bestaande verlichting op het hoofdkantoor vervangen door
ledverlichting om zo tientallen procenten op het elektriciteitsverbruik voor verlichting
besparen.
Op het parkeerterrein bij De Punt kwam een laadpaal voor elektrische auto’s te staan,
nadat die ook al waren geplaatst in de parkeergarage van ons hoofdkantoor.

Waterbedrijf Groningen Jaarverslag 2015
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Duurzaam handelen over de grens
Waterbedrijf Groningen vervult al jaren haar maatschappelijke rol buiten de grenzen.
Vanuit ons programma WBG Internationaal, werken wij samen met Vitens Evides International (VEI). Sinds 2014 vindt de uitzending van medewerkers plaats vanuit VEI,
waarin naast Vitens en Evides ook PWN en WML participeren. 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.
Daarnaast hebben we onze lopende projecten in Bosnië, Roemenië, en Nicaragua. Bij
het waterbedrijf in San Carlos in Nicaragua is een Young Expert (YEP) aangesteld, het
distributienetwerk en de afsluiters in kaart gebracht en is een nieuw systeem ontwikkeld
voor monitoring en bewaking van de waterkwaliteit. Ook zijn trainingen verzorgd op het
gebied van drinkwater, sanitatie, waterzuivering, analyses en informatiesystemen.
In Bosnië, waar Waterbedrijf Groningen al jaren actief is, zijn in verschillende projecten
waterlekkages gerepareerd en is de samenwerking tussen de waterbedrijven in de regio
Srebrenica naar een hoger niveau getild. In afstemming met de Bosnische partijen is
besloten de samenwerking vanaf 2016 op een andere manier in te vullen. De projecten
in Roemenië zijn in 2015 afgerond. Onze werkzaamheden daar hebben bijgedragen aan
de ontwikkeling naar een zelfstandige bedrijfsvoering.

In Nicaragua op
locatiebezoek met de
Young Expert (Yep)

Educatieve initiatieven
Tijdens het evenement “Beleef ons water” organiseerden IVN en de gemeente Assen een
reeks van educatieve activiteiten voor basisscholen in Assen in het nieuwe Duurzaamheidscentrum. Daarbij werd een educatiepakket ingezet dat is ontwikkeld op initiatief
van Waterketen Groningen en Drenthe, waarin 23 Groninger gemeenten, 4 NoordDrentse gemeenten, Waterleidingmaatschappij Drenthe, Waterbedrijf Groningen, de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s en de provincie Groningen samenwerken.
Waterbedrijf Groningen verzorgde ook nog enkele andere activiteiten tijdens het twee
weken durende evenement, waaronder een waterspaardersgastles. Hierbij deden wij aan
de leerlingen de oproep om waterspaarder te worden.

Waterbedrijf Groningen Jaarverslag 2015

29

Aan het werk tijdens
een Waterspaardersles

In het kader van de natuurlessen “Je school kan de boom in” mochten leerlingen van
groep 7 van de Sint Nicolaasschool in Haren bij pompstation De Punt knotwilgen
snoeien onder vakkundige begeleiding van Landschapsbeheer Groningen.

Kraanwater: de duurzame dorstlesser
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. Ook afgelopen jaar was Waterbedrijf Groningen weer zichtbaar
aanwezig tijdens verschillende regionale culturele en sportieve evenementen. Daar
deelden we bij watertappunten gratis kraanwater uit. In de hele provincie konden,
veelal sportieve, Groningers proeven hoe smaakvol en dorstlessend kraanwater is.

Watertje tappen
tijdens Bevrijdingsfestival
Groningen
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De ´Familie Was´
tijdens Noorderzon

Naast watertappunten tijdens evenementen en manifestaties zijn er ook vaste
openbare tappunten. De watertappunten bij het Zernikecomplex, het Groninger Museum
en de Universiteitsbibliotheek zijn na de winterstalling opgeknapt en weer op hun
plekken neergezet. In Bedum is bij het Arjen Robben voetbalveld een nieuw watertappunt
geplaatst. Op initiatief van Waterbedrijf Groningen en de gemeente lessen jonge voetballers daar hun dorst.

Opening tappunt op het
Arjen Robben voetbalveld
in Bedum
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Inzet
tappunten
Watertappunten
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II. 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 van drinkwater en ook de
leveringszekerheid veiliggesteld wordt. 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 gemaximeerd is 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.
In de Drinkwaterwet wordt een maximum gesteld aan de vermogenskosten die in
rekening mogen worden de gebracht aan de klant en daarnaast wordt een maximum
gesteld aan de solvabiliteit. Voor 2015 is de gemiddelde vermogenskostenvergoeding
vastgesteld op 4,8% en een maximale solvabiliteit van 70%. Waterbedrijf Groningen
voldoet aan beide financiële criteria.
Financieel was 2015 voor Waterbedrijf Groningen een prima jaar. De tarieven zijn slechts
met 1% gestegen, en zijn daarmee nog steeds de laagste in Nederland, terwijl onze
bedrijfskosten zijn verlaagd. Het resultaat is uitgekomen op € 3,3 miljoen, hetgeen licht
hoger is dan voorgaand jaar.
In 2015 is de kasstroom operationele activiteiten toereikend om de investeringsactiviteiten
te financieren. Hierdoor hoefde in 2015 geen extra vreemd vermogen aangetrokken te
worden.
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.
De kengetallen current ratio en solvabiliteit (eigen vermogen) geven in 2015 aan dat de
financiële positie van N.V. Waterbedrijf Groningen gezond is en zich ontwikkelt conform
de verwachtingen en het ingezette beleid.
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Juridische Structuur
Veel waarde wordt gehecht aan een eenduidige scheiding tussen de uitvoering van
onze wettelijke taak, het 24/7 leveren van betrouwbaar drinkwater, en onze overige
activiteiten. Om deze reden is ervoor gekozen de overige activiteiten – deels in samenwerking met derden – onder te brengen in afzonderlijke juridische entiteiten.
Onderstaand schema geeft een overall beeld van de juridische structuur ultimo 2015,
waarbij de drinkwateractiviteiten volledig zijn ondergebracht in N.V. Waterbedrijf
Groningen.

N.V. Waterbedrijf
Groningen
(WBG)

KWH Water
B.V.
(KWH)
3%

Reststoffenunie
Waterleidingbedrijven B.V.
(RUW)
5%

KWR Water
B.V. (KWR)
100%

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%

Futuro B.V.
(FUT)
25%

Resultaat 2015
Het resultaat in 2015 bedraagt positief € 3,3 miljoen, ten opzichte van € 2,8 miljoen in
2014. Het hogere bedrijfsresultaat wordt in belangrijke mate verklaard door een daling
van de bedrijfskosten. De daling van de bedrijfskosten wordt nader toegelicht in de
kostenparagraaf. Het positieve resultaat 2015 draagt bij aan een gezonde financiële
huishouding met beheersbare kapitaallasten.

Opbrengsten
Bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Financieel resultaat
Resultaat deelnemingen
Resultaat

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

2015
50,3
45,8
4,5
-2,4
1,2
3,3
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Drinkwater- en industriewater leveranties in m3
2,1%

28,7%

Drinkwater
voorzieningsgebied
Drinkwater buiten
voorzieningsgebied
69,2%

Industriewater

In 2015 heeft N.V. Waterbedrijf Groningen 41,9 miljoen m3 drinkwater geleverd aan
klanten in het voorzieningsgebied. Een lichte daling ten opzichte van 2014, toen 42,2
miljoen m3 is geleverd. Een ontwikkeling die aansluit op het landelijk beeld van afnemend
waterverbruik per huishouden.
Onze deelneming North Water B.V heeft 17,4 miljoen m3 industriewater afgezet, tegenover 15,4 miljoen m3 in 2014. Een aanzienlijke stijging is gerealiseerd ten opzichte van
het vorige boekjaar. Naast deze stijging in het leveren van industriewater heeft North
Water B.V. in 2015 ook een stijging gerealiseerd in het zuiveren van afvalwater in de
Zout Afvalwater Zuiveringsinstallatie (ZAWZI) te Oosterhorn.

Tarieven
Drinkwatertarief per gemiddelde gezin VEWIN norm
1,50

euro per m3

1,25
1,00
0,75
0,50
0,25
Drinkwatertarief

2012

2013

2014

2015

1,09

1,09

1,11

1,12

In 2015 is het integrale tarief voor een gemiddeld huishouden gestegen van
€ 1,11 naar € 1,12 per m3 (1% stijging).
Ons tarief 2015 van € 1,12 per m3 is het laagste tarief, waartegen drinkwater aan
huishoudens geleverd wordt in Nederland.
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Bedrijfsopbrengsten
Bedrijfsopbrengsten
52,0

x miljoen euro

51,0
50,0
49,0
48,0
47,0
46,0
Omzet

2012

2013

2014

2015

48,7

49,6

50,6

50,3

De totale bedrijfsopbrengsten in 2015 bedragen afgerond € 50,3 miljoen en zijn op een
vergelijkbaar niveau als het boekjaar 2014 (lichte daling van € 0,3 miljoen). De totale
bedrijfsopbrengsten vallen uiteen in netto omzet waterlevering, bijdragen van derden
in leidingreconstructies en overige bedrijfsopbrengsten. De totale netto omzet waterlevering over 2015 bedraagt € 43,1 miljoen (2014 € 42,8 miljoen) en is als volgt samengesteld.

Bemeterd kleinverbruik
Onbemeterd kleinverbruik
Capaciteits-/grootverbruik
Overige (zusterbedrijven)
Totaal

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

2015
29,0
1,0
12,6
0,5
43,1

De totale netto drinkwateromzet is in vergelijking tot 2014 gestegen met € 0,3 miljoen.
De afzet in m³ is gedaald met 0,3 miljoen m³, echter de tariefstijging heeft per saldo
gezorgd voor een hogere netto drinkwateromzet.
De overige bedrijfsopbrengsten zijn in 2015 ten opzichte van 2014 met € 0,6 miljoen
gedaald. Een daling die voor een belangrijk deel wordt verklaard door de incidentele
bate uit verkoop van vaste activa in 2014.
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Bedrijfskosten
De totale bedrijfskosten zijn in 2015 € 45,8 miljoen in vergelijking tot € 46,2 miljoen in
2014.

Bedrijfskosten

x miljoen euro

48,0
46,0
44,0
42,0
40,0
38,0
Bedrijfskosten

2012

2013

2014

2015

43,4

47,2

46,2

45,8

De kosten voor salarissen/overige personeelskosten zijn met € 0,8 miljoen gedaald.
Het aantal FTE’s ultimo december 2015 is ten opzichte van ultimo december 2014 met
20 FTE’s gedaald.
De kosten voor uitbesteed werk zijn met € 1,0 gedaald, terwijl de overige bedrijfskosten
met € 0,9 miljoen zijn gestegen. De daling op uitbesteed werk is met name het gevolg
van minder kosten voor reconstructies en geen incidentele lasten WLN (2014).
De stijging op overige bedrijfskosten is het gevolg van hogere dotaties voorzieningen
en incidentele eenmalige lasten (2015) ten opzichte van het jaar 2014.
De afschrijvingskosten zijn met € 0,4 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar 2014.
Ten slotte zijn de kosten voor waterinkopen, energie en chemicaliën met € 0,1 miljoen
gestegen ten opzichte van het jaar 2014.
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Investeringsuitgaven in materiële vaste activa drinkwater
De investeringsuitgaven in materiële vaste activa in 2015 zijn € 9,6 miljoen, hetgeen
lager is dan het jaar 2014 (€ 10,8 miljoen).

Investeringsuitgaven MVA

x miljoen euro

15,0

10,0

5,0
Investeringen

2012

2013

2014

2015

11,6

10,4

10,8

9,6

Pompstations (de Groeve, Onnen)
Leidingwerk (saneringen)
ICT
Watermeters/meetstraten
Bedrijfsauto’s
Aanpassen HK
Overig
Totaal

2015
1,6
6,2
0,7
0,5
0,2
0,3
0,1
9,6

De verwachting is dat de komende jaren het investeringsvolume zal groeien. Een
belangrijke oorzaak van deze groei is onder meer de geplande renovatie/nieuwbouw
van pompstation De Groeve en sanering en uitbreiding van onze distributie
infrastructuur (leidingwerk).
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Current ratio

Current ratio
0,50

-

2012

2013

2014

2015

0,35

0,45

0,39

0,38

De current ratio geeft de verhouding weer tussen de activa die op korte termijn in
geld omgezet kunnen worden en de verplichtingen die op korte termijn moeten worden
2013
2014
2
voldaan.
In 2015 komt de current ratio uit op 0,38 (2014: 0,39).
De current ratio is in 2015 op een vergelijkbaar niveau gebleven als het jaar daarvoor.

Solvabiliteit
Solvabiliteit
50%

40%
2013

2014

20

37,1

38,6

40

2012

2013

2014

2015

37,6

37,1

38,6

40,5

30%

20%

De solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen het eigen vermogen en het totale
vermogen. In 2015 komt de solvabiliteit uit op 40,5% (2014: 38,6%).
De solvabiliteit van 40,5% voldoet aan de vereisten van zowel de Drinkwaterwet, onder
het wettelijk vastgestelde maximum van 70%, alswel aan de eis van banken ten aanzien
van onze lopende financieringsovereenkomsten van minimaal 25%.
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III. berICht Van de raad Van CommIssarIssen
Jaarrekening
De jaarrekening 2015 en het verslag van het door de directie gevoerde beleid zijn in de
vergadering van 28 april 2016 aan de Raad van Commissarissen voorgelegd.
Ernst & Young Accountants LLP heeft de jaarrekening gecontroleerd en ons van zijn
bevindingen op de hoogte gebracht. De goedgekeurde controleverklaring is in het
Jaarverslag 2015 opgenomen.
Wij hebben de jaarrekening, in aanwezigheid van de directie en de accountant
besproken. Voorgesteld wordt om het bedrijfsresultaat van € 3.295.000 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 2015 decharge te verlenen aan de directie voor het bestuur en
aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht.

Samenstelling Raad van Commissarissen
In het vorige jaarverslag hebben wij vermeld dat er een discussie gaande was over de
gewenste toekomstige samenstelling van de Raad van Commissarissen. Wij hebben de
aandeelhouders daarover geconsulteerd, wat leidde tot een vernieuwd profiel. Op basis
van het vernieuwde profiel volgde de benoeming van mevrouw Ineke Noordhoff in de
vacature van de heer Emme Groot. De gewijzigde samenstelling van het College van
Gedeputeerde Staten (GS) leidde ook tot de benoeming van een andere voorzitter. GS
heeft daartoe de heer Patrick Brouns voorgedragen. De heer Brouns en mevrouw
Noordhoff werden in de aandeelhoudersvergadering van 25 juni benoemd. Omdat de
heer Van der Werff heeft besloten om per 31 december 2015 tussentijds af te treden,
is ook in deze vacature voorzien. De heer Henk Snapper zal vanaf 2016 de rol van de
heer Van der Werff overnemen.
De samenstelling van de Raad van Commissarissen en de personalia en nevenfuncties
zijn terug te vinden in de aansluitende hoofdstukken.

Werkzaamheden Raad van Commissarissen
De Raad heeft in 2015 zes keer plenair vergaderd. Alle commissarissen zijn, op enkele
uitzonderingen na, bij alle vergaderingen aanwezig geweest. Bij alle vergaderingen was
tevens de directie aanwezig.
In deze vergaderingen kwamen de reguliere rapportages van de directie die invulling
geven aan de toezichthoudende rol van de Raad van Commissarissen (zoals kaderbrief,
begroting, jaarstukken, balanced scorecard, operationele performance, sociaal jaarverslag, benchmark Waterbedrijven) aan de orde.
De reguliere rapportages werden aangevuld met informatie van de accountant rondom
de jaarstukken, verslag van het informele overleg met de Ondernemingsraad, de
toelichting op het interne programma “Elke druppel telt” en presentaties over Waterlaboratorium Noord (WLN) en WarmteStad.
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In elke vergadering wordt het agendapunt “Ingekomen stukken en mededelingen” door
de directie gebruikt om de Raad over actuele onderwerpen zowel schriftelijk als mondeling te informeren en te consulteren.
Het onderdeel “actualiteiten” geeft de Raad schriftelijk inzicht in de voortgang van belangrijke lopende zaken. De Raad heeft geconstateerd dat daarmee en met het verslag
operationele performance, op een goede manier invulling is gegeven aan het verder
verbeteren van de informatievoorziening zoals in de evaluatie 2014 geconstateerd is.
De Raad van Commissarissen heeft, naast bovengenoemde zaken in 2015, een
aantal specifieke onderwerpen aan de orde gehad dat vermeldenswaard is. Een korte
impressie.
Energie en Water
De Raad heeft in diverse vergadering gesproken over de voorgang van de diverse
projecten.
In 2014 werden belangrijke stappen gezet om te komen tot een warmtenet in de stad
Groningen. In het verlengde van eerdere afspraken is toen geconcludeerd dat een
dergelijk project goed past bij de ambities van het Waterbedrijf.
Begin 2015 hebben 3 leden van de Raad van Commissarissen een excursie naar
geothermie projecten in West-Nederland bijgewoond en daarover gerapporteerd aan
de Raad. Het warmtenetproject met de stad Groningen op het gebied van geothermie
heeft in vrijwel alle vergaderingen van de Raad op de agenda gestaan. Daarbij werd de
Raad door de directie en de projectleider geïnformeerd over opzet en voortgang van
het project. De randvoorwaarden voor deelname zijn door de Raad van Commissarissen
vastgesteld en geaccordeerd door de aandeelhouders. In 2016 zal definitieve besluitvorming over de realisatie van het geothermie warmtenet in de stad Groningen plaatsvinden.
Dividend?
In 2015 is opnieuw gesproken over het al dan niet uitkeren van dividend. Dit heeft geleid
tot een voorstel aan de aandeelhouders. Kern van het voorstel was om, gelet op een
aantal niet te kwantificeren risico’s en rekening houdend met het voorliggende investeringsprogramma in de komende vijf jaar, geen dividend uit te keren. Na discussie ging
een meerderheid van de aandeelhouders akkoord met het voorstel.
Risico-inventarisatie aardbevingen als gevolg van gaswinning
De Raad heeft zich opnieuw laten informeren over de risico’s. Opnieuw is geconstateerd
dat het Waterbedrijf zich goed positioneert om eventuele schadegevolgen van aardbevingen, waar dat aan de orde is, te claimen bij de verantwoordelijke partijen en
renovatie- en nieuwbouwactiviteiten aardbevingsbestendig uit te voeren. Onderzocht
wordt in hoeverre maatregelen met betrekking tot aardbevingsrisico’s kunnen bijdragen
aan het versterken van het waternet (redundant maken van het net in het noordelijke
deel van de provincie).

WLN
In 2014 werd geconstateerd dat de voorgenomen fusie met het laboratorium van
Waterschap Hunze en Aa’s en Waterschap Noorderzijlvest, als gevolg van BTWproblematiek, onder druk stond. In 2015 bleek dat de fusie om deze reden geen doorgang zou vinden. Dit heeft geleid tot een nieuw scenario voor het waterlaboratorium.
In de novembervergadering van de Raad is dit nieuwe scenario besproken.
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Zelfevaluatie
De jaarlijkse zelfevaluatie vond plaats op 12 februari. De sessie werd begeleid door prof.
dr. ir. R. van Goordijk, senior consultant governance vraagstukken bij GITP.
Onderwerp van gesprek was onder meer het profiel en de samenstelling van de Raad
van Commissarissen. Dit heeft geleid tot vernieuwde afspraken met de aandeelhouders
over de samenstelling. Deze waren leidend bij de sollicitatieprocedure voor de vacatures
in de Raad.
Geconstateerd werd dat de informatievoorziening verder verbeterd is en nu goed op
orde is. Ook de informele vormen van overleg zijn functioneel.
Binnen de Raad, maar ook in de verhouding van de Raad met de directie, is sprake van
een open samenwerkingscultuur met voldoende kritisch vermogen.

Algemene vergadering van Aandeelhouders
Er zijn in het verslagjaar twee Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders gehouden.
In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 juni zijn de jaarstukken 2014,
in aanwezigheid van de accountant besproken en is de jaarrekening 2014 vastgesteld.
In dezelfde vergadering hebben de aandeelhouders ingestemd met de herbenoeming
van de commissaris Piet Pellenbarg en de benoemingen van de commissarissen
Patrick Brouns, Ineke Noordhoff en Henk Snapper. In november 2015 heeft de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders het tariefvoorstel 2016 geaccordeerd en
ingestemd met het dividendbeleid voor de boekjaren 2016 tot en met 2020.

Tegenstrijdige belangen
Op grond van de Corporate Governance Code moet een commissaris of een bestuurder
een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de vennootschap
en/of de betreffende commissaris of bestuurder direct melden aan de voorzitter van de
Raad van Commissarissen. In deze verslagperiode zijn geen meldingen ontvangen.

Groningen, 19 april 2016
De Raad van Commissarissen
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samenstellIng raad Van CommIssarIssen,
dIreCtIe en ondernemIngsraad
(per 31 december 2015)

Raad van Commissarissen
P.H.R. Brouns
A. Meijerman
H.M. Geerts
T.H. Haseloop – Amsing
I. Noordhoff
P.H. Pellenbarg
J.J. van der Werff

voorzitter
vice-voorzitter
secretaris

Met ingang van 1 januari 2016 is de heer H.A. Snapper, lid Raad van Bestuur van het
Universitair Medisch Centrum Groningen, benoemd tot commissaris. De heer Snapper
volgt de tussentijds vertrekkende commissaris de heer J.J. van der Werff op.

Directie
R.A.M. Zwart

directeur

Ondernemingsraad
W. Kompagnie
T.C. Vlaar
H.B. Meijer
W.B. Bandsma
K.H. Elzes
T.T. Douma
B. van der Lei
M.B.N. Masseling
W. Oosterhof-Hilberink

voorzitter, Vrije Lijst
vice-voorzitter, Vrije Lijst
secretaris, CNV Publieke Zaak
lid, AbvaKabo FNV
lid, AbvaKabo FNV
lid, AbvaKabo FNV
lid, AbvaKabo FNV
lid, AbvaKabo FNV
lid, Vrije Lijst
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neVenfunCtIes raad Van CommIssarIssen en dIreCtIe
Raad van Commissarissen
de heer p.h.r. brouns (1971)
Lid van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Voordracht:
Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Eerste benoeming: 25 juni 2015,
einde benoemingsperiode: 2019
- lid van de bestuurscommissie Economische Zaken van het
Nevenfuncties:
Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
- lid van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur
Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
- lid van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur Groningen
Seaports
- lid IPO-bestuursadviescommissie Regionale Economie
- lid IPO-bestuursadviescommissie Financiën
- vaste vertegenwoordiger in de volgende aandeelhouderscommissies: Enexis, Groningen Airport Eelde en de Noordelijke
Ontwikkelingsmaatschappij
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.
Nevenfuncties:
- voorzitter Raad van Toezicht COSIS (Promens Care en NOVO),
verstandelijk gehandicaptenzorg Groningen en Drenthe
- voorzitter Raad van Commissarissen Antonius Zorggroep,
ziekenhuis Sneek en Thuiszorg Zuid West Friesland
- voorzitter PeerGroup, locatietheater Donderen
- voorzitter Veenkoloniaal Symfonie Orkest, Veendam
- voorzitter Turfcentrale Veendam, Broedplaats voor de Kunst

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
- bestuurslid Stichting Duurzame Energie Barneveld
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mevrouw I. noordhoff (1955)
Freelance journalist en landschapshistorica. Voordracht: Raad van Commissarissen.
Eerste benoeming: 25 juni 2015, einde benoemingsperiode 2019.
- vice-voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Assen en
Nevenfuncties:
Noord-Drenthe, en voorzitter Auditcommissie
- lid Raad van Advies IVN Noord
- voorzitter Stichtingsbestuur Turfvelden

mevrouw t.h. haseloop – amsing (1966)
Eigenaar van THA Management & Advies. Voordracht: Raad van Commissarissen.
Eerste benoeming: 28 juni 2012, einde benoemingsperiode 2016.
- bestuurslid a.i. VVD Regio Noord
Nevenfuncties:
- fractievoorzitter VVD, afdeling Leek
- senior adviseur/manager bij Legters en Partners
- manager De Noordenveldse Uitdaging

de heer p.h. pellenbarg (1947)
Emeritus Hoogleraar Economische Geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Voordracht: Gemeente Groningen. Eerste benoeming: 23 juni 2011, herbenoemd in
2015. Einde benoemingsperiode 2019.
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. Ultimo 2015
tussentijds de commissarisfunctie neergelegd.
Nevenfuncties:
- vice-voorzitter van de Combinatie Hoogeveensche
Ondernemingen CHO
Alle commissarissen hebben de Nederlandse nationaliteit.

Directie
mevrouw r.a.m. zwart
Nevenfuncties:
- lid van de Raad van Commissarissen van Texelenergie
- lid van de Raad van Commissarissen van de Holding Nationale
Goede Doelen Loterijen N.V.
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IV. Corporate goVernanCe
De Corporate Governance Code (verder: de Code) is een gedragscode voor bedrijven
om goed ondernemerschap en het afleggen van verantwoording over het uitgeoefende
toezicht te regelen.
Onder goed ondernemerschap verstaat Waterbedrijf Groningen integer en transparant
handelen door het bestuur en een goed toezicht hierop door de raad van commissarissen. Hoewel de Code is opgesteld voor beursgenoteerde vennootschappen, hecht
Waterbedrijf Groningen er ook grote betekenis aan, omdat begrippen als transparantie
en integriteit centraal staan in de Code. Dit past goed bij onze maatschappelijke functie.
Daarom hebben wij de best-practice bepalingen uit de Code, voor zover deze toepasbaar zijn voor een drinkwaterbedrijf met publieke aandeelhouders, geïmplementeerd.
Waterbedrijf Groningen heeft een beperkt aantal maatregelen niet (volledig) overgenomen.
Het betreft hier de best-practice bepalingen (a) dat een bestuurder wordt benoemd voor
een periode van maximaal vier jaar en dat herbenoeming telkens voor een periode van
maximaal vier jaar kan plaatsvinden, (b) opstellen van een renumeratierapport en (c) het
instellen van een renumeratiecommissie, auditcommissie en selectie- en benoemingscommissies.
De reden hiervan is dat de Raad van Commissarissen het niet gewenst vindt zich op
voorhand vast te leggen over de benoemingsperiode van de bestuurder. De Raad van
Commissarissen wil zich daarbij laten leiden door de feitelijke omstandigheden. Daarnaast worden de genoemde commissies niet vast ingesteld. In beginsel behoren de
taken van deze commissies toe aan de voltallige Raad van Commissarissen. Indien
nodig wordt op ad hoc basis een commissie ingesteld. In 2015 heeft de raad geen
aanleiding gezien om van deze mogelijkheid gebruik te maken.
Op www.Waterbedrijfgroningen.nl zijn de diverse reglementen en overige documentatie
te vinden over Corporate Governance van Waterbedrijf Groningen.

Wet Bestuur en Toezicht
Deze wet heeft onder meer 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 2015 is de verdeling in
de raad van commissarissen 71,5% mannen en 28,5% vrouwen.
Het bestuur bestaat uit één directeur, zijnde een vrouw.
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V. rIsIComanagement
Aan de bedrijfsactiviteiten van Waterbedrijf Groningen zijn voortdurend risico’s verbonden.
Deze doen zich voor op strategisch, operationeel, financieel en compliance gebied. Het
geïmplementeerde risicomanagementsysteem dient er voor te zorgen dat risico’s
van tevoren worden benoemd, van beheersmaatregelen worden voorzien en actief
worden gevolgd en waar nodig passende acties worden genomen. Absolute zekerheid
dat zich geen verrassingen voordoen, kan echter nooit worden gegeven.

rIsIComanagementsysteem
Via risicomanagement proberen wij onze doelstellingen op een zo effectief en efficiënt
mogelijke wijze te realiseren. Tegelijkertijd draagt risicomanagement bij aan de interne
en externe transparantie. Waterbedrijf Groningen hanteert de lijn dat risicomanagement
nadrukkelijk wordt toegepast in de dagelijkse bedrijfsvoering. Behalve als onderdeel
van de bedrijfsvoering komt risicomanagement ook terug in de vaststelling van de strategische koers met aandeelhouders en Raad van Commissarissen en maakt het (in)direct
ook onderdeel uit bij de bepaling van de kaderstelling en uitwerking van jaarplannen.
Met ons streven om in 2017 te komen tot een certificeerbaar assetmanagementsysteem
wordt in 2016 een nadere uitwerking gegeven aan risicomanagementsysteem.
Een systeem dat gebaseerd zal zijn op risico identificatie en beheersing in relatie tot
onze bedrijfsdoelstellingen.

rIsICoprofIel
Strategische risico’s
bescherming drinkwaterbronnen
Het kunnen leveren van voldoende en betrouwbaar drinkwater is voor Waterbedrijf
Groningen essentieel. Hiervoor dienen voldoende bronnen beschikbaar te zijn. Voor het
produceren van drinkwater maken wij gebruik van zowel grondwater als oppervlaktewater afkomstig uit de Drentsche Aa. De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater
wordt frequent onderzocht. Omtrent het gebruik van de bronnen zijn afspraken gemaakt
met verschillende belanghebbende partijen. Met deze partijen wordt tevens gesproken
over de inrichting en het beheer van onze wingebieden. Tevens stimuleren wij agrariërs in
de nabijheid van onze bronnen om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te beperken
teneinde de kwaliteit van bronnen te verbeteren.
Kwaliteit en leveringszekerheid drinkwater
Om de leveringszekerheid te waarborgen is een juiste inschatting van de vraag naar
drinkwater op de middellange en lange termijn van groot belang. Voor de lange termijn
leveringszekerheid zijn plannen opgesteld over de waterwinning, de benodigde infrastructuur en (reserve-)capaciteit. Samen met collega-waterbedrijven voeren wij op dit
gebied regelmatig updates uit.
Wettelijk hebben wij de plicht een strategisch leveringsplan op te stellen en deze ter
toetsing aan te leveren aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
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Om een goede waterkwaliteit te waarborgen zorgen wij voor een adequate winning,
zuivering en distributie. Wij controleren de kwaliteit van ons drinkwater op verschillende
punten in het proces van ‘bron tot tap’. Dit conform het in de wet voorgeschreven en
vastgesteld meetprogramma. Belangrijke risico’s worden in dit kader geïdentificeerd
en waar overschrijdingen dreigen plaats te vinden worden deze tijdig gesignaleerd en
kunnen adequate maatregelen worden genomen.
beheer assets drinkwater
Door proactief onderhoud aan onze assets voorkomen wij dat op lange termijn het
onderhoud zich gaat ophopen en/of afbreuk wordt gedaan aan de betrouwbare werking
van ons drinkwatersysteem.
Als asset-intensief bedrijf wil Waterbedrijf Groningen de prestaties van haar assets als
systeem op de lange termijn beheersen binnen maatschappelijk aanvaardbare risico’s
en kosten. Daarvoor wordt een certificeerbaar systeem van assetmanagement ingericht
op basis van de ISO 55.000 normstelling. In 2015 is hiervoor een GAP-analyse uitgevoerd
en zijn de eerste ervaringen opgedaan met het gebruik van een risicomatrix.

Operationele risico’s
leveringszekerheid bij calamiteiten
Waterbedrijf Groningen streeft naar een hoge mate van betrouwbaarheid en continuïteit
van de dienstverlening aan haar klanten. De normen hiervan zijn vastgelegd in de wetgeving en op onderdelen aangevuld en/of aangescherpt met bedrijfseigen normen. Als
gevolg van een calamiteit bestaat de kans dat er niet voldoende betrouwbaar drinkwater
geleverd kan worden. Daarvoor is er een ‘stand-by’ crisisorganisatie ingericht die bij
calamiteiten kan optreden om de levering van voldoende en betrouwbaar drinkwater
zeker te stellen en overlast voor klanten zo veel mogelijk te beperken.
Periodiek wordt gerapporteerd over calamiteiten, incidenten en kwaliteitsafwijkingen.
Ook worden periodiek interne calamiteitenoefeningen gehouden en oefeningen bijgewoond
vanuit gemeentelijke en regionale beleidsteams binnen de veiligheidsregio.
ontoereikende kwaliteit dienstverlening
Dagelijks gebruiken ongeveer 580.000 consumenten en een groot aantal bedrijven
ons drinkwater. Naast een kwalitatief goed product willen wij ook, ter voorkoming van
ontevreden klanten en mogelijke imagoschade, een goede dienstverlening bieden. Om
zicht te hebben op onze klanttevredenheid is in 2015 een klantenpanel georganiseerd
en is een zogenaamde klantmonitor (continu meting klanttevredenheid) ingevoerd. Wat
in 2015 geresulteerd heeft in verschillende procesverbeteringen.
Veiligheid op werkplek
De kern van ons veiligheidsbeleid is dat ‘elke medewerker recht heeft op en veilige
werkplek’. Het risico bestaat dat een medewerker onvoldoende kennis heeft van
noodzakelijk te treffen veiligheidsmaatregelen of dat sprake is van een laag veiligheidsbewustzijn. Om deze risico’s te ondervangen zijn al onze monteurs en operators VCA
opgeleid en hebben alle leidinggevende in 2015 een VCA VOL cursus gevolgd. Tevens
worden er periodiek zogenaamde toolbox meetingen georganiseerd en is in 2015 een
app-ontwikkeld voor onder meer veiligheidsinstructies.
Periodiek wordt gerapporteerd over VGWM incidenten en worden waar nodig verbetermaatregelen ontwikkeld.
In 2015 hebben zich geen ongevallen met verzuim voorgedaan.
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Financiële risico’s
niet drinkwateractiviteiten
Uitvloeisel van onze meerjarige strategie is dat wij naast drinkwater ook andersoortige –
niet drinkwater – activiteiten verrichten. In het bijzonder activiteiten rond industriewater
en duurzame (hernieuwbare) warmte- en koude- voorziening. Ter voorkoming dat de
risico’s die samenhangen met deze activiteiten hun weerslag hebben op onze drinkwateractiviteiten, zijn deze andersoortige activiteiten ondergebracht in afzonderlijke juridische
entiteiten (voornamelijk joint ventures). Daarnaast zijn in 2015 vanuit drinkwater
(N.V. Waterbedrijf Groningen) geen (moeder)garanties verstrekt aan deze activiteiten,
terwijl de financiering beperkt van omvang is.
Krediet en renterisico’s
Gezien de aard van onze activiteiten zijn wij afhankelijk van externe financiering. Ter
voorkoming dat wij niet (tijdig) kunnen beschikken over de noodzakelijke financiële
middelen voor onze bedrijfsvoering stellen wij jaarlijks een financieel meerjarenplan en
een meerjarig investeringsplan op. Op basis daarvan wordt de jaarlijkse financieringsbehoefte bepaald. In ons treasurystatuut zijn daarnaast richtlijnen vastgelegd voor
-korte, -middellange en langetermijnfinanciering. Dit afgestemd op de aard van onze
assets (lange levensduur). In 2015 is er geen nieuwe financiering aangetrokken.
Daarnaast streven wij ernaar om de invloed van rente op onze drinkwatertarieven te
beperken. Om dit renterisico te beheersen zijn diverse maatregelen vastgelegd in het
treasurystatuut. Ten aanzien van het gebruik van derivaten wordt een terughoudend
beleid gevoerd. Het aangaan van zogenaamde open (derivaten)posities is uitgesloten.
In 2015 is het treasurystatuut geëvalueerd, hierbij rekening houdend met het door het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu opgestelde beleidskader ‘Derivaten voor de
(semi) publieke sector’.
fraude en integriteitsrisico
Vanuit onze maatschappelijke functie verwachten stakeholders dat wij integer handelen.
Wij streven er dan ook naar om dit risico zoveel mogelijk te reduceren. Onder andere
door een adequate inrichting van onze administratieve organisatie en interne beheersmaatregelen.
Fraude kan echter iedere organisatie overkomen en is vaak gebaseerd op samenloop
van omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat waarden aan de onderneming onrechtmatig worden onttrokken en/of misleiding ten aanzien van de verslaglegging plaatsvindt.
Om onze medewerkers te ondersteunen in het integer handelen en het maken van de
juiste keuzes, hebben wij in 2015 gewerkt aan een gedragscode waarin de principes zijn
vastgelegd die wij maatgevend vinden voor ieders handelen. Hiermee willen wij het
besef van integer handelen verder vergroten. De uitrol van deze gedragscode heeft in
2015 bedrijf breed plaatsgevonden. Onder meer in een spelvorm door aan de hand van
praktische voorbeelden openlijk met elkaar te discussiëren over gewenst gedrag.
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Compliance risico’s
Naleving van geldende wet- en regelgeving is voor een belangrijk deel vastgelegd in
verschillende beleidsdocumenten waaronder: Corporate Governance Code, ‘Normen
en Doelstellingen’, VGM beleid, aanbestedingsbeleid en incassobeleid. Verder vindt op
regelmatige basis overleg plaats binnen onze brancheorganisatie Vewin over geldende
wet- en regelgeving en de betekenis van aangekondigde wijzigingen en is er overleg
met verschillende vergunningverleners. Naar aanleiding van een door de Inspectie Leefomgeving en Transport uitgevoerde compliance audit is in 2015 een aanvang gemaakt
met de opzet van een compliance managementsysteem, in het bijzonder ten aanzien
van de aantoonbare naleving van wet- en regelgeving. Het streven is om dit systeem in
2016 te hebben geïmplementeerd.
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KernCIjfers
Nr. Kerncijfer

eenheid

2015

2014

Financieel:
1

Bedrijfsopbrengsten

€ miljoen

50,3

50,6

2

Bedrijfsresultaat

€ miljoen

4,5

4,3

3

Resultaat

€ miljoen

3,3

2,8

4

Investeringen drinkwater

€ miljoen

9,6

10,8

5

Investeringen WBGD

€ miljoen

0,5

0,3

6

Liquiditeitsratio

0,38

0,39

7

Solvabiliteit

8

Drinkwaterprijs kleinverbruik

%

40,5

38,6

3

1,12

1,11

x1

€/m

Klanten:
9

Aantal aansluitingen

281.716

280.800

3

10

Afzet drinkwater netto

1.000 m

41.934

42.176

11

Inkoop drinkwater

1.000 m3

1.634

1.171

12

Afzet industriewater

1.000 m

3

17.361

15.386

13

Behandeling afvalwater

VE x 1.000

32,2

31,1

x1

207,8

228,7

€ 1.000

68.397

66.526

%

2,9

5,6

km

5.087

5.064

%

5,5

5,6

Personeel:
14

Aantal fte in vaste dienst 31/12

15

Gemiddelde loonkosten

16

Ziekteverzuim
Productie en distributie:

17

Lengte hoofdleidingnet > 50 mm

18

Niet in rekening gebracht verbruik (NIRG)

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 2015
(voor winstbestemming)
aCtIVa

31-12-2015

31-12-2014

Vaste activa
Immateriële vaste activa (1)

386

1.312

Materiële vaste activa (2)

141.575

141.164

Financiële vaste activa (3)

16.189

14.879
158.150

157.355

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

934

883

6.901

7.537

948

562

Totaal Activa
passIVa

8.783

8.982

166.933

166.337

31-12-2015

31-12-2014

Eigen vermogen (7)
Gestort en opgevraagd kapitaal
Agio
Overige reserves
Resultaat verslagjaar

141

140

6.305

6.305

57.807

54.966

3.295

Bijdragen van derden (8)
Voorzieningen (9)
Langlopende leningen (10)

2.841
67.548

64.252

23.919

24.262

7.285

7.495

45.000

47.500

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen (11)

6.441

7.853

16.740

14.975

Overige kortlopende
schulden (12)

Totaal Passiva
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( BEDRAGEN x 1.000 EURO )

geConsolIdeerde wInst- en VerlIesreKenIng oVer 2015
2015
Netto omzet (13)

2014
43.204

42.826

Baten uit bijdragen van derden (14)

1.213

1.223

Overige bedrijfsopbrengsten (15)

5.890

6.522

Som der bedrijfsopbrengsten
Waterinkopen, energie, chemicaliën

7.103

7.745

50.307

50.571

2.874

2.780

Kosten uitbesteed werk (16)

11.596

12.637

Salarissen en sociale lasten (17)

14.015

14.767

Afschrijvingen

10.557

10.246

1.060

1.019

5.705

4.773

Belastingen, heffingen en
verzekeringen (18)
Overige bedrijfskosten (19)
Som der bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
Rentebaten (20)

44

Rentelasten (20)

-2.422

45.807

46.222

4.500

4.349
50
-2.541

-2.378

-2.491

Resultaat uit deelnemingen (21)

1.173

983

Resultaat

3.295

2.841
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( BEDRAGEN x 1.000 EURO )

geConsolIdeerd KasstroomoVerzICht oVer 2015
2015
Bedrijfsresultaat

2014

4.500

4.349

0

-881

Afschrijvingen

10.557

10.246

Amortisatie bijdragen van derden

Boekwinst materiële vaste activa

-1.213

-1.223

Mutatie voorzieningen

-211

115

Mutatie werkkapitaal *)

2.214

215

-2.378

-2.491

Financiële baten en lasten
Kasstroom uit operationele

13.469

10.330

activiteiten
Investeringen in materiële vaste

-10.100

-11.132

Desinvesteringen materiële activa

58

925

Ontvangsten uit uitgifte aandelen

1

2

Verwerving/liquidatie deelnemingen

0

-5

activa

Kasstroom uit investerings-

-10.041

-10.210

activiteiten
Ontvangsten bijdragen van derden
Aflossing langlopende lening

870

1.022

-2.500

0

Kasstroom uit financierings-

-1.630

1.022

1.798

1.142

activiteiten
Mutatie geldmiddelen
Geldmiddelen per 31 december:
Liquide middelen
Kortlopend bankkrediet

948

562

-3.941

-5.353
-2.993

-4.791

Geldmiddelen per 1 januari:
Liquide middelen
Kortlopend bankkrediet

Mutatie geldmiddelen

562

303

-5.353

-6.236
-4.791

-5.933

1.798

1.142

*) Voorraden en vorderingen onder aftrek van overige kortlopende schulden en
kortlopende aflossingsverplichtingen.
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algemene toelIChtIng en grondslagen Van waarderIng en
resultaatbepalIng
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. 19 april 2016.
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.
Oordelen en schattingen
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
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.,
Water Kennis Centrum 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 2015 van N.V. Waterbedrijf Groningen,
SamenWater B.V en Waterbedrijf Groningen Duurzaam B.V.
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.
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.
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.
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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.

Financiële instrumenten
Algemeen
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten zoals vorderingen,
effecten en schulden, als financiële derivaten verstaan.
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 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.
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.
In de balans opgenomen financiële instrumenten zijn gewaardeerd met de geamortiseerde kostprijs,
normaal gesproken de nominale waarde, tenzij anders vermeld. Belangrijke afwijkingen tussen
nominale waarde en reële waarde worden per post toegelicht.
Derivaten
N.V. Waterbedrijf Groningen maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten ter afdekking van de
gelopen risico’s betreffende de renteschommelingen.
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
reëel 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.
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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.
Uitgaven inzake een immaterieel vast actief die niet aan de voorwaarden voor activering voldoen
worden rechtstreeks in de winst-en-verliesrekening verantwoord.
De immateriële vaste activa die zijn verkregen bij de acquisitie van een groepsmaatschappij worden
tegen de reële waarde op het verkrijgingsmoment opgenomen.
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs,
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing cumulatieve bijzondere
waardeverminderingsverliezen.
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.
Materiële vaste activa
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.
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 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.
Buitengebruikgestelde 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.
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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.
Voorraden
De voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopprijs en zo nodig afgewaardeerd naar lagere opbrengstwaarde onder aftrek van een voorziening voor incourantheid.
Vlottende vorderingen
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.
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 eigen-vermogensinstrument.
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.
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Voorzieningen
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
Dit zijn de schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar en zijn gewaardeerd tegen de
nominale waarde. De aflossingsverplichtingen voor het komende boekjaar op langlopende leningen
zijn gepresenteerd onder de kortlopende schulden aan kredietinstellingen.
Kortlopende schulden
Dit zijn de schulden met een resterende looptijd van minder dan één jaar en zijn gewaardeerd tegen
de nominale waarde.
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.
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grondslagen Voor resultaatbepalIng
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.
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 opname gegevens 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.
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.
Exploitatiesubsidies
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.
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 houdend 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.
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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.

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

Boekwaarde per 1 januari

2015

2014

1.312

2.238

Investeringen

0

0

Afschrijvingen

926

926

Boekwaarde per 31 december

386

1.312

3.320

2.394

926

926

Cumulatieve afschrijvingen 31 december

4.246

3.320

Aanschafwaarde per 1 januari

4.632

4.632

0

0

4.632

4.632

Cumulatieve afschrijvingen 1 januari
Afschrijvingen

Investeringen
Aanschafwaarde per 31 december
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2. Materiële vaste activa
De economische levensduur in jaren voor de belangrijkste categorieën is 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 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:
Bedrijfs- Installaties Distributie- Overige Werken in
gebouwen, productie leidingen, duurzame uitvoering
installaties
activa
en
terreinen
Boekwaarde per 1 januari

Totaal

32.562

34.789

69.746

1.592

2.475

141.164

100

919

3.299

1.173

4.609

10.100

0

0

0

-58

0

-58

1.441

2.484

5.099

607

0

9.631

31.221

33.224

67.946

2.100

7.084

141.575

23.690

22.181

128.738

4.527

0

179.136

1.441

2.484

5.099

607

0

9.631

Uit bedrijf genomen activa

-225

0

-379

-941

0

-1.545

Cumulatieve afschrijvingen

24.906

24.665

133.458

4.193

0

187.222

56.252

56.970

198.484

6.119

2.475

320.300

Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Boekwaarde per 31
december
Cumulatieve afschrijvingen
1 januari
Afschrijvingen

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

100

919

3.299

1.173

4.609

10.100

-225

0

-379

-999

0

-1.603

56.127

57.889

201.404

6.293

7.084

328.797
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3. Financiële vaste activa
Het verloop van de boekwaarde van de financiële vaste activa is als volgt:
2015

2014

14.879

13.835

0

5

Resultaat deelnemingen

1.310

1.039

Saldo per 31 december

16.189

14.879

Saldo per 1 januari
Investeringen

De financiële vaste activa bestaan uit:
2015

2014

Vennootschap

Vestigings
plaats

Belang in %

Bedrag

Belang in %

Bedrag

North Water B.V.

Groningen

50%

15.854

50%

14.619

WarmteStad B.V.

Groningen

50%

0

50%

0

WKC Holding B.V.

Haren

25%

5

25%

5

Noord B.V.

Haren

50%

259

50%

184

Futuro B.V.

Voorburg

25%

5

25%

5

Reststoffenunie

Rijswijk ZH

5%

18

5%

18

Nieuwegein

3%

48

3%

48

Waterlaboratorium

Waterleidingbedrijven B.V.
KWH Water B.V.
Totaal

16.189

14.879

De deelneming North Water B.V. bestaat voor € 3.595 uit een ongerealiseerde winst in
verband met de verkoop van activa SamenWater B.V. aan North Water B.V.

4. Voorraden
Deze voorraden betreffen materialen en gereedschappen voor installatie en onderhoud van de
materiële vaste activa. In de post voorraden ten bedrage van € 934 (2014: € 883) is een voorziening
voor incourantheid van € 63 (2014: € 61) opgenomen.
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5. Vorderingen
2015

2014

Waterdebiteuren

2.960

2.709

Overige debiteuren

1.235

1.084

1.073

2.034

Omzetbelasting

735

659

Overige vorderingen

396

99

Vorderingen op maatschappijen waarin
wordt deelgenomen

Overlopende activa
Totaal
Waarvan met een looptijd langer dan 1 jaar

502

952

6.901

7.537

396

99

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 € 657 (2014: € 915) opgenomen.

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.

2015
341

2014
1.390

60

54

0

57

8

59

638

42

26

432

1.073

2.034

Op de vordering op WarmteStad B.V. is een voorziening voor oninbaarheid van € 193
(2014: € 55) opgenomen.

6. Liquide middelen
2015

2014

2

3

Bank

946

559

Totaal

948

562

Kas

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.
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8. Bijdragen van derden
Saldo
1-1
Bijdragen van derden

Ontvangsten

24.262

870

Amortisatie
1.213

Saldo
31-12
23.919

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).

9. Voorzieningen
Saldo
1-1

Toevoeging
/vrijval

Onttrekking

Saldo
31-12

Uitgestelde Beloningen Personeel

552

127

361

318

Voormalig Personeel/WW-fonds

528

162

276

414

Reorganisatie

251

-9

95

147

5.706

1.465

991

6.180

458

-232

0

226

7.495

1.513

1.723

7.285

Bijzonder Onderhoud
Herstelkosten Meetinstrumentarium

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.
de voorziening uitgestelde beloningen personeel betreft de verplichtingen die voortvloeien uit de
overgangsregeling inzake diensttijdgratificatie, zoals opgenomen in de CAO Waterbedrijven 20152017. 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.
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 distributie-infrastructuur, 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.
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10. Langlopende schulden
De langlopende schulden hebben het volgende verloop:

Stand per 1 januari

2015

2014

47.500

50.000

Mutatie

-2.500

-2.500

Stand per 31 december

45.000

47.500

De langlopende schulden betreft twee leningen verkregen van kredietinstellingen:
− een lening van € 35.000 (2014: € 35.000) met een resterende looptijd van 13 jaar, met een
rentepercentage van 4,92%
− een lening van € 12.500 (2014: € 15.000) met een resterende looptijd van 5 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.
Behoudens de door kredietinstellingen vereiste solvabiliteit van 25% zijn er geen andere
specifieke voorwaarden overeengekomen of zekerheden gesteld. Een bedrag van € 35.000
heeft een resterende looptijd van meer dan 5 jaar (2014: € 37.500).

11. Kortlopende schulden aan kredietinstellingen
2015

2014

Aflossingsverplichtingen op langlopende schulden

2.500

2.500

Bankkrediet

3.941

5.353

Totaal

6.441

7.853

N.V. Waterbedrijf Groningen heeft de mogelijkheid gebruik te maken van een drietal rekeningcourant
faciliteiten 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.
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12. Overige kortlopende schulden

Crediteuren
Schulden aan maatschappijen waarin

2015

2014

5.089

3.683

262

582

wordt deelgenomen
Belastingen en sociale premies

973

764

Pensioenpremie

162

195

Grondwaterbelasting

170

55

5.694

6.021

Overige schulden
Overlopende passiva
Totaal

4.390

3.675

16.740

14.975

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.
Onder de overige schulden is een verplichting opgenomen van € 3.093 (2014: € 3.248)
uit hoofde van de ‘Regeling kasgeldleningen van werknemers aan het bedrijf van de
werkgever’.
De schulden aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen hebben de volgende samenstelling:

Waterlaboratorium Noord B.V.
Reststoffenunie Waterleidingbedrijven B.V.

2015

2014

190

582

72

0

262

582

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
De aan het einde van het verslagjaar aangegane inkoopverplichtingen bedragen € 3.370 en betreffen
aangegane verplichtingen met derden voor operationele werkzaamheden en investeringswerken in
uitvoering, waarvan de verplichtingen in 2016 zullen worden afgewikkeld.
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 € 99 over 2016 t/m 2020.
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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 middels een tweetal (in een basiscontract)
besloten rentederivaten, te weten:
− Een rentecap van 5,40%, nauw verbonden aan de lening groot € 12.500.
− Een rentefloor van 3,175% (met een renteminimum van 4,70%), nauw verbonden aan de lening
groot € 12.500.
De reële waarde van het samengestelde financiële instrument (langlopende lening inclusief bovenstaande in het basiscontract besloten rentederivaten) bedraagt -/- € 13.773.

toelIChtIng op de geConsolIdeerde wInst- en VerlIesreKenIng
13. Netto-omzet
De netto-omzet kan als volgt worden gespecificeerd:
2015

2014

Kleinverbruikers

29.925

29.796

Grootverbruikers

12.671

12.521

491

446

Zusterbedrijven
Tijdelijke leveringen

24

41

Warmtelevering

93

22

43.204

42.826

Totaal netto omzet

14. Baten uit bijdragen van derden
Dit betreft de amortisatie van de bijdragen van derden ten gunste van de exploitatie.

15. Overige bedrijfsopbrengsten
De overige bedrijfsopbrengsten kunnen als volgt worden gespecificeerd:
2015

2014

Vergoeding verrichte werkzaamheden voor derden

3.321

3.259

In rekening gebrachte kosten voor incasso,

1.312

1.370

Vastrecht brandkranen

750

740

Huren en pachten

365

383

Overige opbrengsten

141

-111

heraansluiting, enzovoort

Verkoop activa
Totaal

1

881

5.890

6.522

De verkoop van activa in 2014 betreft de gerealiseerde boekwinst inzake in het boekjaar verkochte
activa (2 watertorens, 1 pompstation en 1 dienstwoning).
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16. Kosten uitbesteed werk
De kosten uitbesteed werk kunnen als volgt worden gespecificeerd:
2015

2014

Onderhoud

3.419

3.994

Laboratorium

2.263

2.023

ICT

3.123

2.911

859

1.065

Inning, marketing en communicatie
Onderzoek
Inhuur derden
Totaal

323

733

1.609

1.911

11.596

12.637

2015

2014

11.537

11.955

17. Salarissen en sociale lasten

Salarissen (incl. vakantie- en eindejaarsuitkering)
Sociale lasten

1.388

1.425

Premie pensioenfonds

1.288

1.635

833

971

15.046

15.986

Overige personeelskosten
Totaal salarissen en sociale lasten
Waarvan geactiveerd onder materiële vaste activa

-1.031

-1.219

Ten laste van de exploitatie

14.015

14.767

Pensioenen
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-pensioen-regeling, waarbij de pensioenuitkering gebaseerd
is op de lengte van het dienstverband en het gemiddeld salaris van de werknemer gedurende dit
dienstverband.
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.
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 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 beleidsdekkingsgraad van het bedrijfstakpensioenfonds bedraagt per 31 december 2015 98,7%.
Omdat deze dekkingsgraad lager is dan de door het fonds gestelde norm van 128% en het wettelijk
niet langer dan 5 jaar is toegestaan een beleidsdekkingsgraad, lager dan 104,2% te hebben, 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.
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Aantal personeelsleden
2015
Aantal

2015
FTE

2014
Aantal

2014
FTE

Directie & Staf

29

26,7

23

21,4

Finance & Control

20

18,4

22

20,0

Klant & Markt

43

38,8

46

42,0

Ingenieursbureau

29

27,8

39

37,9

Watervoorziening

85

82,6

95

92,9

Services en informatievoorziening

16

13,5

17

14,5

222

207,8

242

228,7

Totaal

18. Belastingen, heffingen en verzekeringen

Grondwaterbelasting
Overige belastingen, heffingen en verzekeringen

2015

2014

545

562

515

457

1.060

1.019

2015

2014

Kosten facilitaire dienstverlening

956

1.059

Vervoer en wagenparkbeheer

639

664

Kantoormiddelen

73

115

Contributies

30

40

Bijdragen samenwerkingsverbanden

1.741

1.365

Diverse kosten, inclusief dotatie voorzieningen

2.266

1.530

Totaal

5.705

4.773

Totaal

19. Overige bedrijfskosten

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
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2015

2014

45

50

3

5

48

55

73
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20. Rentelasten en -baten

Rente langlopende leningen
Overige rentelasten
Rentebaten
Totaal

2015

2014

-2.320

-2.437

-102

-104

44

50

-2.378

-2.491

21. Resultaat deelnemingen
De samenstelling van het resultaat deelnemingen is als volgt:
2015

2014

North Water B.V.

1.236

1.039

WarmteStad B.V.

-138

-56

75

0

1.173

983

Waterlaboratorium Noord B.V.
Totaal

Het resultaat deelneming North Water B.V. bestaat uit het aandeel in de winst van 50% van North
Water B.V. ter grootte van € 909 (2014: € 712) en de vrijval van € 327 in 2015 (2014:
€ 327) van de ongerealiseerde winst op de verkoop van de industriewateractiviteiten aan SamenWater
B.V..

22. Beloning topfunctionarissen
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.
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In boekjaar 2015 is aan topfunctionarissen de volgende bezoldiging verstrekt
(bedragen in duizenden euro’s):
Naam

Functie

Periode
(vanaf tot
en met)

Deeltijd
factor

Beloning

Belastbare
onkostenvergoeding

Pensioe- Totaal
bezoldinen
ging

140

7

15

162

R.A.M. Zwart

Directeur

01-01-2015
31-12-2015

100%

Y.P. van Mastrigt

Voorzitter RvC

01-01-2015
08-05-2015

N.v.t

-

-

-

-

P.H.R. Brouns

Voorzitter RvC

25-06-2015
31-12-2015

N.v.t

-

-

-

-

A. Meijerman

Vice voorzitter RvC

01-01-2015
31-12-2015

N.v.t

3

-

-

3

H.M. Geerts

Secretaris RvC

01-01-2015
31-12-2015

N.v.t

-

-

-

-

T.H. HaseloopAmsing

Lid RvC

01-01-2015
31-12-2015

N.v.t

5

-

-

5

I. Noordhof

Lid RvC

25-06-2015
31-12-2015

N.v.t

2

-

-

2

P.H. Pellenbarg

Lid RvC

01-01-2015
31-12-2015

N.v.t

3

-

-

3

J.J. van der Werff

Lid RvC

01-01-2015
31-12-2015

N.v.t

3

-

-

3

*Deeltijdfactor R.A.M. Zwart van 1-1-2015 tot 1-9-2015: 90%, daarna 100%.
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.

Waterbedrijf Groningen Jaarrekening 2015

75

( BEDRAGEN x 1.000 EURO )

VennootsChappelIjKe balans per 31 deCember 2015
(voor winstbestemming)
aCtIVa

31-12-2015

31-12-2014

Vaste activa
Immateriële vaste activa

386

1.312

Materiële vaste activa (1)

140.763

140.809

Financiële vaste activa (2)

16.132

14.827
156.948

157.281
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen (3)
Liquide middelen

934

883

7.617

7.953

607

Totaal Activa

passIVa

469
9.158

9.305

166.439

166.253

31-12-2015

31-12-2014

Eigen vermogen (4)
Gestort en opgevraagd
aandelenkapitaal
Agio
Overige reserves
Onverdeeld resultaat

141

140

6.305

6.305

57.807

54.966

3.295

Bijdragen van derden
Voorzieningen
Langlopende leningen

2.841
67.548

64.252

23.919

24.262

7.285

7.495

45.000

47.500

Kortlopende schulden
Schulden aan kredietinstellingen

6.441

7.853

Overige kortlopende schulden (5)

16.246

14.891

Totaal Passiva

22.687

22.744

166.439

166.253

VennootsChappelIjKe wInst- en VerlIesreKenIng oVer 2015
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Rentelasten en -baten

2015

2014

4.516

4.356

-2.356

-2.482

Resultaat uit deelnemingen (6)

1.135

967

Nettowinst

3.295

2.841
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grondslagen Van waarderIng en resultaatbepalIng In de
VennootsChappelIjKe jaarreKenIng
De vennootschap heeft de enkelvoudige jaarrekening opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van
Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek. De jaarrekening is opgemaakt op 19 april 2016.
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 & Verliesrekening van N.V. Waterbedrijf Groningen is artikel 402,
titel 9 BW2 toegepast op grond waarvan een vereenvoudigd model is opgenomen.
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toelIChtIng op de VennootsChappelIjKe balans
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 is 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:
Bedrijfs- Installaties Distributie- Overige Werken in
gebouwen, productie leidingen, duurzame uitvoering
installaties
activa
en
terreinen
Boekwaarde per 1 januari
Investeringen

32.562

34.535

69.645

1.592

2.475

140.809

100

919

3.299

1.173

4.130

9.621

0

0

0

-58

0

-58

1.441

2.467

5.094

607

0

9.609

31.221

32.987

67.850

2.100

6.605

140.763

23.690

22.178

128.736

4.527

0

179.131

Desinvesteringen
Afschrijvingen
Boekwaarde per

Totaal

31 december
Cumulatieve afschrijvingen
1 januari

1.441

2.467

5.094

607

0

9.609

Uit bedrijf genomen activa

Afschrijvingen

-225

0

-379

-941

0

-1.545

Cumulatieve afschrijvingen

24.906

24.645

133.451

4.193

0

187.195

56.252

56.713

198.381

6.119

2.475

319.940

100

919

3.299

1.173

4.130

9.621

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

-225

0

-379

-999

0

-1.603

56.127

57.632

201.301

6.293

6.605

327.958

31 december
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2. Financiële vaste activa
Het verloop van de boekwaarde van de deelnemingen gedurende 2015 is als volgt:
Vennootschap

Aankoop /
Uitbreiding

Saldo
1/1

Belang in
%

Verkoop

Resultaat
2015

Saldo
31-12

SamenWater B.V.

100%

14.567

0

0

1.230

15.797

Waterbedrijf Groningen

100%

0

0

0

0

0

WKC Holding B.V.

25%

5

0

0

0

5

Waterlaboratorium

50%

184

0

0

75

259

25%

5

0

0

0

5

5%

18

0

0

0

18

3%

48

0

0

0

48

14.827

0

0

1.305

16.132

Duurzaam B.V.

Noord B.V
Futuro B.V.
Reststoffenunie
Waterleidingbedrijven B.V.
KWH Water B.V.
Totaal

3. Vorderingen
Deze post is als volgt te specificeren:

Vorderingen op groepsmaatschappijen
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt

2015

2014

598

481

1.266

1.970

deelgenomen
735

597

Debiteuren en overige vorderingen

Omzetbelasting

5.018

4.905

Totaal

7.617

7.953

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

Stand per 1 januari

Gestort en
opgevraagd
kapitaal

Agio

Overige
reserves

Onverdeeld
resultaat

Totaal

140

6.305

54.966

2.841

64.252

Uitgifte van aandelen

1

0

0

0

1

Winstbestemming

0

0

2.841

-2.841

0

Resultaat boekjaar

0

0

0

3.295

3.295

141

6.305

57.807

3.295

67.548

Stand per 31 december
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Het maatschappelijk aandelenkapitaal bedraagt € 250, verdeeld in 500 aandelen van € 500 (in hele
euro’s) nominaal per aandeel. Het geplaatst en gestort kapitaal bedraagt € 141. 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 2014 ten bedrage van € 2.841 is aan de Overige reserves toegevoegd.

5. Overige kortlopende schulden
2015

2014

4.907

3.653

262

528

Belastingen en sociale premies

961

764

Pensioenpremie

162

195

Crediteuren
Schulden aan maatschappijen waarin
wordt deelgenomen

170

55

Overige schulden

Grondwaterbelasting

5.695

6.021

Overlopende passiva

4.089

3.675

16.246

14.891

Totaal

De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.
Onder de overige schulden is een verplichting opgenomen van € 3.093 (2014: € 3.248) uit hoofde van
de ‘Regeling kasgeldleningen van werknemers aan het bedrijf van de werkgever’.

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:

SamenWater B.V.
Waterbedrijf Groningen Duurzaam B.V.
Waterlaboratorium Noord B.V.
Totaal

2015

2014

1.231

1.034

-171

-67

75

0

1.135

967

Het resultaat SamenWater B.V. bestaat uit een aandeel in de winst van SamenWater B.V.
ter grootte van € 904 en de vrijval van € 327 in 2015 van de ongerealiseerde winst op de verkoop
van industriewateractiviteiten.
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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 € 3.295 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 nadere informatie geven over de
feitelijke situatie per balansdatum en die belangrijke financiële gevolgen hebben voor N.V. Waterbedrijf
Groningen.
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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 2015 van N.V. Waterbedrijf Groningen
te Groningen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2015 en de geconsolideerde en enkelvoudige winsten-verliesrekening over 2015 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 WNTeisen 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 controleinformatie 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.
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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 2015 en van
het resultaat over 2015 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, 19 april 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

Aantal
klanten

Hoofdleiding (in km)
Diameter > 50 mm

GEMEENTE
Appingedam

6

5.970

82

Bedum

5

4.633

109

Bellingwedde

4

4.177

146

De Marne

6

5.254

176

13

12.501

264

Eemsmond

Delfzijl

7

7.749

235

Groningen

80

97.222

823

Grootegast

5

5.039

137

Haren

8

8.781

191

14

16.405

257

Leek

8

8.735

194

Loppersum

6

4.649

157

Marum

5

4.382

141

Menterwolde

6

5.623

127

18

18.818

384

6

5.818

113

Hoogezand-Sappemeer

Oldambt
Pekela
Slochteren

7

6.964

206

14

15.443

299

Ten Boer

3

3.118

74

Tynaarlo (gedeeltelijk)

-

5.561

101

Stadskanaal

12

13.137

227

Vlagtwedde

Veendam

7

7.458

246

Winsum

6

6.175

156

Zuidhorn

8

8.104

224

Provincie

28

0

0

282

281.716

5.069

107

18

281.823

5.087

Totaal
Aansluitingen voor percelen
buiten ons voorzieningsgebied
Totaal
AF: klanten zonder actieve
aansluiting
Totaal actieve aansluitingen
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