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Interview 
Joyce Nelissen 

Stevige koers
Een lange lockdown aan het begin van het jaar, overstromingen in de zomer, 
toenemende zorgen over onder andere PFAS in de drinkwaterbronnen en 
bovenal: een groeiende politieke discussie over de zorgplicht, waterschaarste 
en daarmee levering van drinkwater aan bedrijven. 2021 was bepaald geen 
gewoon jaar voor WML. Never a dull moment, aldus directeur Joyce Nelissen. 
Eén conclusie komt in de soms turbulente ontwikkelingen bovendrijven: de 
vanzelfsprekendheid waarmee drinkwaterbedrijven 24/7 aan iedereen die dat 
nodig heeft kwalitatief hoogwaardig drinkwater kan leveren, staat onder druk. 
Dat vraagt van WML om koers te bepalen. Een koers die stevig en duidelijk is, 
maar ook wendbaar en lenig. Omdat de nabije toekomst nu eenmaal niet 
goed (meer) valt te voorspellen. 

Bepaald geen saai jaar dus. Met welk gevoel kijk je terug?

‘Met een gevoel van trots op hoe onze organisatie zich heeft geweerd in 2021. De lockdown waarmee het 
jaar begon, was pittig. Onze medewerkers pakten het goed op. Net als in 2020 bleven zij zich goed aan de 
regels houden en omarmden zij het hybride werken. Ze toonden daarmee wederom veel veerkracht, voor het 
tweede jaar op rij. Dat maakt me trots! En toen moesten de overstromingen in juli nog komen.’

Hadden die gevolgen voor WML?

‘Nou en of. Onze productielocatie in Roosteren overstroomde en is tien weken uit bedrijf geweest.  
Onze reinwaterkelders raakten vervuild met Maaswater. Het daarin opgeslagen drinkwater was niet meer te 
gebruiken. Met omleidingen vanuit andere locaties is de levering aan onze klanten nooit in gevaar geweest. 
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Gelukkig kwam er na de overstroming geen hete periode, want dan was het wellicht nog spannend geworden. 
Intussen werkten zo’n 70 mensen van WML aan het weer schoon krijgen van Roosteren, midden in de 
vakantieperiode. Mensen kwamen terug van vakantie, staken de handen uit de mouwen en deden wat er 
moest gebeuren. De saamhorigheid was mooi om te zien, iedereen is er dan voor elkaar, schouder aan 
schouder. Diezelfde gezamenlijke inspanning zag ik eerder toen de Maas dreigde te overstromen en we ook 
het hoofdkantoor in Maastricht moesten sluiten. Iets dat we bij mijn weten nog nooit hadden meegemaakt. 
Ook toen was het alle hens aan dek. Uiteindelijk is ons hoofdkantoor niet overstroomd, maar het scheelde 
slechts drie centimeter.’

De overstromingen waren een verrassing na drie hete en droge zomers. 
Wat moet WML daaruit leren?

‘Dat de klimaatverandering zich sneller manifesteert dan we eerder misschien verwachtten. En dat de 
gevolgen ervan weerbarstig zijn en moeilijk in te schatten. De vanzelfsprekendheid waarmee we vanuit onze 
bronnen altijd voldoende water kunnen winnen, zuiveren en distribueren staat onder druk. Alles bij elkaar 
kunnen de klimaatontwikkelingen op termijn tot waterschaarste leiden. Het is om deze reden dat de politiek 
zich steeds meer bemoeit met de drinkwatersector. Sinds 2021 is een discussie gaande over de vraag of 
drinkwaterbedrijven in de toekomst drinkwater moeten blijven leveren aan de bedrijven. Het gaat dan om wat 
‘ander water’ wordt genoemd, bijvoorbeeld drinkwater dat als grondstof nodig is voor tal van producten, 
zoals in fabricageprocessen van voedingsmiddelen. Maar ook water dat in bedrijven nodig is wat niet per se 
drinkwaterkwaliteit hoeft te hebben, zoals koelwater’

Hoe stellen de drinkwaterbedrijven zich hierin op?

‘De discussie roept in onze sector discussie en weerstand op. Op zich begrijp ik de gedachte dat het zonde 
zou zijn om bij schaarste drinkwater te gebruiken voor toepassingen waarvoor niet per se water van drinkwater-
kwaliteit nodig is. Maar de wet is wat ons betreft volstrekt duidelijk. Wij hebben een aansluit- en leverplicht  
om iedereen die daarom vraagt te voorzien van drinkwater. We mogen daarbij niet kijken naar de toepassing 
waarvoor dat drinkwater wordt gebruikt. Het zou enorme consequenties hebben als die wettelijke taken en 
verplichtingen worden aangepast.’

Waarom?

‘Stel je een fabriek voor waaraan wij drinkwater leveren. Dat drinkwater wordt voor een groot deel gebruikt 
voor industrieprocessen, waar op zich ook kwalitatief minder goed water kan volstaan. Maar de fabriek heeft 
ook een kantine waarin mensen graag een kopje koffie of bekertje water drinken. Daarvoor is wel drinkwater-
kwaliteit nodig en ook wettelijk vereist. Als wij geen drinkwater meer mogen leveren voor industrieprocessen, 
kunnen wij dus niet zo maar de hele fabriek afsluiten. We moeten op veel plekken in ons leidingnet dan 
aansluitingen gaan splitsen, omleggen en/of afkoppelen. Zo’n operatie kost de hele sector miljarden.’

Oké, maar je mag van drinkwaterbedrijven verwachten dat ze anticiperen op de dreigende 
waterschaarste in de toekomst.

‘Zeker, en die verantwoordelijkheid nemen we ook. Maar we moeten ons ondertussen ook gewoon aan 
de wet houden. En we blijven ons tegelijkertijd inspannen om het drinkwater voor de consument betaalbaar 
te houden. Want als de oplossing van de waterschaarste onder andere bij de drinkwaterbedrijven wordt 
gezocht, zullen de vereiste investeringen in ons leidingnet uiteindelijk moeten worden doorbelast in het tarief 
voor de klant. Die twee zaken worden in de politieke discussie nog wel eens vergeten. Daarbij is het belangrijk 
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voor ogen te houden dat het aandeel in het drinkwatergebruik van onze zakelijke markt dat niet wordt gebruikt 
voor de productie van voedings- en geneesmiddelen, dat dus anders gezegd kan worden vervangen door 
‘ander water’, maar 2,7% bedraagt. Daaruit blijkt dat de beeldvorming nogal afwijkt van de werkelijke feiten.’

Wat doet WML zelf aan de mogelijke waterschaarste in de toekomst?

‘Wij zijn in 2020 het programma Zuinig op Water gestart. Daarin proberen we in vier domeinen een bewustere 
omgang met drinkwatergebruik te realiseren. In 2021 hebben we daarmee de eerste resultaten bereikt. 
Bijvoorbeeld dat bij zakelijke klanten waterscans worden uitgevoerd om het watergebruik in de bedrijfsprocessen 
te optimaliseren. In een interview elders in dit jaarverslag [link naar longread Zuinig op Water] vertelt Erwin de Bruin 
daar meer over. Verder onderzoeken we met onze waterpartners in het project SUPERLOCAL of we in een nieuwe 
woonwijk drinkwater kunnen winnen uit regenwater, en of je met gescheiden systemen ‘ander water’ kunt gebruiken 
voor het toilet en de afwasmachine. Dat zou zeker met de toevoeging van een miljoen woningen in de komende 
tien jaar een goed antwoord kunnen zijn op de waterschaarste. We staan met de waterschappen, provincies en 
Rijkswaterstaat voor de opgave om samen de hele waterhuishouding in ons land anders in te richten. Traditioneel 
voerden we overtollig water af naar de zee. Is het niet beter water vast te houden voor droge tijden? Ik zie gelukkig 
dat die opgave nu breed wordt onderschreven. Er ontstaat steeds meer verbinding in de waterketen omdat we 
samen inzien dat we gedeelde belangen hebben. Dat we het als individuele waterpartij niet kunnen oplossen, 
maar wel samen. We staan met andere woorden voor een transitie van het watersysteem.’

Wat doet WML nog meer als reactie op de klimaatverandering?

‘WML is inmiddels volledig klimaatneutraal. Dat hebben we onder meer bereikt door twee eigen windturbines te 
plaatsen, die in oktober 2021 in gebruik zijn genomen. Samen met twee windturbines van een lokale energie-
coöperatie dekken we daarmee nu onze volledige energiebehoefte met energie uit Limburgse wind. Dat past bij 
onze maatschappelijke rol. WML staat midden in de samenleving en wil daar nadrukkelijk onderdeel van uitmaken. 
Daarbij hoort dat we een voorbeeld zijn in het bewust omgaan met drinkwater en terugdringen van de CO2-uitstoot.’

Vraagt de klimaatverandering ook om aanpassingen in de infrastructuur van WML?

‘Ja, we staan op dat vlak voor forse investeringen. Helaas speelt de aanscherping van de WACC ons daarbij parten.’

Hoezo?

‘De WACC is een financiële berekeningswijze die aangeeft hoe de activiteiten van het drinkwaterbedrijf worden 
gefinancierd, door middel van leningen of met eigen vermogen. Drinkwaterbedrijven zijn monopolist. De regering wil 
voorkomen dat ze dit misbruiken en de consument te hoge tarieven in rekening brengen. Daarom zijn zowel de winst 
als de rentekosten op leningen gemaximeerd en dat maximum is in voorgaande jaren fors verlaagd. Na een flinke 
lobby vanuit de drinkwaterbedrijven heeft de Minister gelukkig besloten deze daling tot en met 2024 te staken. Maar 
er is discussie om de WACC daarna weer verder aan te scherpen. Om de investeringen te kunnen doen die nodig zijn 
om (onder andere) de klimaatontwikkelingen bij te houden, maar ook om onze bestaande infrastructuur te blijven 
onderhouden, vervangen en vernieuwen, hebben we echter geld nodig. Dat kan uit eigen vermogen, dus uit winsten, 
of uit vreemd vermogen, door leningen aan te trekken. Maar beide zijn dus gemaximeerd. En dan heb ik het nog niet 
gehad over de extra investeringen die in de toekomst misschien nodig zijn voor de zuivering, omdat er steeds nieuwe 
verontreinigingen in onze bronnen komen. Vooral de aanwezigheid van PFAS [link naar tekst onder Ons werk in 2021, 
-red.] in het milieu baart ons steeds meer zorgen. De drinkwatersector neemt ook in deze kwestie duidelijk stelling.  
Wij pleiten voor een totaal verbod van de toepassing van PFAS, zodat dit niet of zo weinig mogelijk meer in het milieu 
terechtkomt. Want wat niet aan de voorkant via beken, de lucht of de grond in onze bronnen terechtkomt, hoeven  
wij er aan de achterkant ook niet uit te halen met steeds complexere en duurdere zuiveringen.’ 
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Het IPO, de koepel van provincies, heeft in 2021 gezegd dat in grondwaterbeschermingsgebieden geen 
mijnbouw, waaronder geothermie, mag plaatsvinden. De Tweede Kamer steunde in februari 2022 een 
voorstel met dezelfde strekking voor wijziging van de Mijnbouwwet. Dit om de drinkwaterbronnen te 
beschermen. Dat is een gunstige ontwikkeling voor drinkwaterbedrijven.

‘Inderdaad en daar zijn we ook heel blij mee. Dat gezegd hebbende baart de toenemende drukte in de ondergrond 
ons wel zorgen. We gaan in 2022 onze capaciteit in het omgevingsmanagement uitbreiden. Er zijn nu al een  
aantal collega’s - ieder vanuit zijn eigen discipline, functie of rol - bezig met het bijhouden van en reageren op  
wat er allemaal in onze omgeving gebeurt. Die omgeving krijgt steeds meer met verschillende en meer belangen 
te maken. Daardoor is het niet meer vanzelfsprekend dat mensen accepteren dat wij in of op hun grond moeten 
werken aan onze publieke taak van de drinkwaterlevering, ondanks financiële compensatie. Er is steeds meer 
souplesse nodig om met alle belangen rekening te houden en daarin mee te bewegen om de belangen van de 
infrastructuur van WML te borgen.’

Moeilijke discussies over de zorgplicht, de WACC, de opkomst van PFAS, een complexere omgeving,  
een weerbarstiger klimaat. Komen de drinkwaterbedrijven in hun werk niet steeds vaker in een moeilijk 
spagaat terecht?

‘In zekere zin wel ja. De rode draad daarin is dat de vanzelfsprekendheid waarmee wij tot voor enkele jaren 
geleden ons werk konden doen, is verdwenen. We weten simpelweg niet meer wat er de komende jaren op ons 
afkomt en worden gedwongen om in verschillende discussies duidelijk stelling te nemen. Om in scenario’s te 
denken. En om keuzes te maken. Dat maakt het noodzakelijk om als drinkwaterbedrijf koers te bepalen.  
Een stevige en duidelijke koers, maar we moeten tegelijkertijd wendbaar en lenig blijven om te kunnen inspringen 
op onverwachte ontwikkelingen. Dat WML daartoe in staat is, hebben we laten zien in 2020 toen plots onze 
belangrijkste financiers aankondigden zich terug te trekken uit de drinkwatersector. WML heeft toen haar 
investeringsstrategie [link naar artikel over clusteroptimalisatie] én financieel beleid aangepast en een eenmalige 
tariefstijging van 12% doorgevoerd. Destijds pijnlijke, maar noodzakelijke ingrepen.’

Waren het ook de juiste ingrepen?

‘In 2021 is gebleken van wel. De banken waarmee we hebben gesproken over nieuwe financieringen, hebben ons 
gecomplimenteerd voor hoe goed WML er financieel voor staat. We zijn dus prima financierbaar. Daar ben ik heel 
trots op. Aan de andere kant brengen de ingrepen ook een trendbreuk met zich mee ten aanzien van het zo laag 
mogelijk houden, en soms zelf verlagen, van de tarieven.’

Een korte vooruitblik naar 2022?

‘Om in de toekomst beter te kunnen reageren op de vraagstukken die op ons afkomen, willen we meer inzetten op 
vernieuwing. We zijn van oudsher een uitvoerend operationeel bedrijf, maar moeten meer denk- en slagkracht 
ontwikkelen om slimme antwoorden te vinden op de uitdagingen van de toekomst. Daarvoor stellen we in 2022 
onder andere een onderzoeks- en innovatieagenda op. Daarnaast besteden we extra aandacht aan het werven 
van nieuw personeel. WML heeft een goede concurrentiepositie op de arbeidsmarkt, maar ons personeelsbestand 
is vergrijsd en veel dienstverbanden lopen de komende jaren af. Met de tekorten op de arbeidsmarkt moeten we 
ook daar tijdig en slim op anticiperen. En tenslotte, maar niet ten minste, vraagt veiligheid van onze assets, mensen 
en data onze nadrukkelijke aandacht. Safety & Security krijgt in 2022 volop de aandacht!’
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Verdieping
 
>  Clusteroptimalisatie: Lokaal waar het kan,verbinden waar het moet

>  Eerste resultaten in programma Zuinig op Water
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Clusteroptimalisatie: Lokaal waar 
het kan,verbinden waar het moet

WML nam in 2020 in haar strategie voor de toekomstige infrastructuur  
(leidingnet en productielocaties) afscheid van het idee van de backbone, 
waarmee alle locaties met elkaar verbonden zouden worden. In plaats  
daarvan koos het bedrijf voor clusteroptimalisatie: de uitdagingen van de  
toekomst worden in principe opgelost binnen het eigen cluster. Waar dit niet 
lukt, wordt een verbinding gemaakt met het aangrenzende cluster.  
Oftewel: lokaal waar het kan, verbinden waar het moet. In 2021 bracht WML 
nauwkeurig in kaart welke projecten daarvoor tot 2035 moeten worden  
gerealiseerd. Nu de opgave helder is, kan de uitvoering in 2022 starten.  
Regisseur Infra & Data Eddy Toonen over hoe WML met een integrale en  
flexibele benadering werkt aan het verkleinen van de kwetsbaarheid en  
versterken van de toekomstbestendigheid van haar infrastructuur.

Zes (eigenlijk vier) clusters

De infrastructuur van WML is verdeeld in zes clusters, afzonderlijke netten die onderling niet verbonden zijn. 
Eigenlijk zijn het vier grotere geografische clusters (Zuidwest, Zuidoost, Midden en Noord) en twee leverings-
gebieden die min of meer zelfstandig blijven (Schinveld en Pey-Echt).

Voorheen was het de bedoeling om alle clusters met elkaar te verbinden via de zogenaamde backbone.  
Dit is de meest robuuste strategie die WML kan volgen om alle toekomstige uitdagingen te lijf te gaan, aldus 
Toonen. ‘Welke uitdagingen je in het noorden of zuiden ook hebt, met een backbone kun je het water overal 
naar toe brengen en de uitdagingen op een grotere schaal oplossen. Maar dat vraagt om veel extra en dure 
transportleidingen in een toch al drukke ondergrond. Toen het financiële speelveld voor de drinkwaterbedrijven 
in 2020 plotseling veranderde, bleek dit niet meer haalbaar. We hadden toen kunnen kiezen voor de tegen-
overgestelde strategie: alle uitdagingen in een productielocatie worden ter plekke opgelost. Op korte termijn 
volstaat dat, maar op lange termijn niet. De keuze voor clusteroptimalisatie biedt de mogelijkheid om problemen 
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lokaal aan te pakken als dit mogelijk is, en op een grotere schaal aan te pakken als dit nodig is. Ook dit vraagt 
om serieuze investeringen, maar minder hoog. En als het in de toekomst noodzakelijk blijkt, kunnen de  
clusters alsnog aan elkaar worden gekoppeld.’

De clusters van WML

Urgentie en noodzaak

Welke toekomstige uitdagingen moeten dan in de clusters worden opgelost? Een groot aantal WML-ers  
ging in 2020 aan de slag en ontrafelde de gordiaanse knoop door samen bij het begin te beginnen en zo de  
urgentie en noodzaak van ingrepen vast te stellen. Met behulp van bestaande gegevens, nieuwe onderzoeken 
en prognose modellen werd voor elke productielocatie bepaald in hoeverre deze voldoende is toegerust om 
de verwachte toekomstige (locatiespecifieke en generieke) uitdagingen aan te kunnen. Bij de toekomst gaat 
het daarbij in eerste instantie om de periode tot 2035. Tot dan zal de watervraag in Limburg volgens de huidige 
prognoses nog stijgen; daarna treedt volgens dezelfde prognoses krimp in. Die overigens nog onzekere krimp 
maakt dat bij de uitdagingen ook al wordt vooruitgekeken naar de periode na 2035. ‘Misschien moeten we 
dan sommige winningen sluiten’, aldus Toonen. ‘Daar hou je rekening mee bij het plannen van investeringen. 
Staat zo’n winning bijvoorbeeld op de rol om vlak voor 2035 te worden gerenoveerd, dan is het handiger het 
besluit daarover even uit te stellen tot je zeker weet of de krimp inderdaad doorzet.’
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Urgentie bepalen én monitoren

Alle opgaven in de verschillende productielocaties zijn in kaart gebracht vanuit de aspecten kwaliteit,  
beschikbaarheid, afzet en leveringszekerheid. ‘Daarbij is een gradatie in urgentie bepaald’, aldus Toonen. 
‘De ene opgave moeten of willen we de komende jaren aanpakken. Bij de andere volstaat het om een 
vinger aan de pols te houden. Het gaat hierbij nadrukkelijk om momentopnames. We monitoren voortdurend 
en blijven jaarlijks onderzoek doen naar knelpunten. Dat kan ertoe leiden dat bepaalde opgaven na ver-
loop van tijd meer of juist minder urgent worden. Zo dachten we tot recent bijvoorbeeld nog dat we in een 
winning op termijn een verziltingsprobleem zouden krijgen, omdat we door het onttrekken van grondwater 
brak water uit de omgeving in onze bronnen zouden aantrekken. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat dit 
brak water een andere kant op stroomt. Dit potentiële knelpunt is daarom niet meer urgent. Er is de komende 
tien jaar geen actie nodig. We kunnen dus de vergunde winningscapaciteit volledig blijven benutten, 
waarbij we wel de vinger aan de pols houden.’

Ook de prognosemodellen waarmee WML werkt, kunnen leiden tot tussentijdse wijzigingen in de urgentie,
vervolgt Toonen. ‘Het zijn immers prognoses; de werkelijkheid kan zich anders ontwikkelen. Zo zijn de 
prognoses voor de toekomstige watervraag tot nu toe vooral gebaseerd op demografische en economische 
modellen. Klimaateffecten zitten daar nog onvoldoende in.’

Naar een investeringskalender

In 2021 heeft WML de toekomstige opgaven omgezet in een concrete investeringskalender voor de verschil-
lende clusters, waarbij ook een koppeling is gelegd met de al langer bestaande renovatie- en sanerings- 
opgave. Toonen: ‘Wij investeren jaarlijks ruim € 40 miljoen in onze infrastructuur en bedrijfsvoering. Grofweg  
€ 25 miljoen daarvan is bestemd voor het saneren van verouderde leidingen en renoveren van verouderde 
installaties. Voor alle overige investeringen hebben we jaarlijks dus zo’n € 15 tot 20 miljoen beschikbaar.  

Het is zaak om werk zoveel mogelijk met werk te combineren, dus om renovaties en verbeteringen vanuit de 
clusteroptimalisatie in één klus door te voeren. En het is zaak om alle ingrepen in de tijd te spreiden, omdat 
het anders financieel en qua capaciteit van onszelf en aannemers niet gaat lukken. Verder moeten we ruim-
schoots op tijd aan projecten beginnen. De omgeving is steeds minder bereid mee te werken als wij in of op 
hun grond werkzaamheden willen verrichten. Het aanleggen van een nieuwe leiding kost daardoor al snel  
vijf jaar, waarvan de helft om alleen al van iedereen goedkeuring te krijgen.’

Leentjebuur

Uit de investeringskalender blijkt dat er vooral in het cluster Zuidoost nog aanpassingen van de infrastructuur 
nodig zijn. Dit heeft niet alleen te maken met de stijgende watervraag in dit cluster, maar ook met kwaliteits-
uitdagingen rond de bronnen en de wens om beter te kunnen inspelen op het grilliger gebruik door de 
klimaatverandering. ‘Door deze opgaven ontstaat in de toekomst een probleem in de afzet. Dit wordt 
opgelost door leentjebuur te spelen bij het aangrenzende cluster Zuidwest’, vertelt Toonen. ‘Met een 
nieuw aan te leggen transportleiding tussen de twee clusters kunnen we in de toekomst water overhevelen. 
In Zuidwest neemt de vraag eveneens toe, versterkt door de overheveling van water naar Zuidoost. 
Die toename kunnen we opvangen door bestaande winningen uit te breiden. In Zuidwest is met name sprake 
van een aantal kwaliteitsuitdagingen. We zijn al volop bezig met nadere onderzoeken naar hoe we die het 
beste kunnen oplossen.’



Flexibel

Toonen concludeert dat WML met de clusteroptimalisatie en de integrale benadering die hierachter zit een 
efficiënte en vooral flexibele strategie heeft voor niet alleen de korte, maar ook de (middel)lange termijn. 
‘Onze plannen staan klaar voor de komende tien à vijftien jaar, maar ze kunnen jaarlijks worden bijgesteld als 
onderzoek, nieuwe prognoses of onverwachte nieuwe ontwikkelingen in bijvoorbeeld het klimaat daar aanleiding 
toe geven. Belangrijk is ook dat de ingrepen via de clusteroptimalisatie passen in de backbone. Mochten wij 
dus in de toekomst alsnog op deze strategie willen of moeten overstappen, dan kan dat.’
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Eerste resultaten in 
programma Zuinig op Water

WML introduceerde eind 2020 het programma Zuinig op Water. Daarin  
probeert het drinkwaterbedrijf, zelf en samen met klanten en partners, in 
verschillende domeinen het drinkwatergebruik te verminderen. In 2021  
werden hiermee de eerste resultaten geboekt. WML kreeg inzicht in hoe je  
het gedrag van de consument kunt beïnvloeden, vond zelf een waterbesparing 
in één van de grootste productielocaties en maakte aan een grote zakelijke 
klant duidelijk hoe het drinkwatergebruik fors omlaag kan. Genoeg resultaten 
om, aldus adviseur Strategie & Innovatie Erwin de Bruin, in 2022 op de 
ingeslagen weg verder te gaan. 
 
 

Maatschappelijke opdracht

Eerst nog maar eens uitleggen waarom een duurzamer drinkwatergebruik nodig is. ‘Dat heeft alles te maken 
met de klimaatverandering’, aldus De Bruin. ‘Vooral de drie hete en zeer droge zomers van 2018, 2019 en 
2020 hebben het watergebruik en de waterbeschikbaarheid in Nederland hoog op de agenda gezet.  
Het is door het veranderende klimaat in de toekomst niet meer vanzelfsprekend dat er gedurende het 
hele jaar 24/7 voldoende drinkwater uit de kraan komt. Verschillende drinkwaterbedrijven in Nederland 
hebben de afgelopen jaren op sommige momenten al leveringsproblemen gehad. Bij WML was daarvan 
nog geen sprake, maar ook wij moeten en willen bewuster en zuiniger omgaan met water. De regering 
vraagt dat ook nadrukkelijk aan de drinkwaterbedrijven in de nieuwe Beleidsnota Drinkwater 2021-2026. 
Waterbesparing is een maatschappelijke opdracht die iedereen aangaat. Wij pakken de handschoen op 
in ons programma Zuinig op Water (Zie kader op volgende pagina).

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/04/23/bijlage-beleidsnota-drinkwater-2021-2026
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Zuinig op Water

In Zuinig op Water probeert WML in vier domeinen het drinkwatergebruik te verminderen.

• De huishoudelijke klant
  De huishoudelijke klant is goed voor ruim 60% van het totale drinkwatergebruik van WML. 
  Het programma richt zich niet alleen op waterbesparing, maar ook op het voorkomen van de ‘waterspits’, 
  de extreme pieken in het watergebruik op hete dagen.

• De zakelijke klant
  Doel is om via maatwerk individuele afnemers te bewegen met technische oplossingen het watergebruik 
  te verlagen, bijvoorbeeld door het hergebruik van drinkwater, of door alternatieve bronnen aan te wenden. 
  De zakelijke klant is goed voor circa 30% van het drinkwatergebruik bij WML.

• WML-processen
  WML gebruikt een klein deel van het drinkwater in de eigen processen, bijvoorbeeld om filters door te
  spoelen. Ook hierin wordt gezocht naar mogelijkheden om te besparen.

• Limburgs watersysteem
  WML wil samen met de partners in de waterketen een duurzaam watersysteem tot stand brengen, waarin 
  het  water beter wordt vastgehouden en de bronnen beter worden beschermd. Ook wordt hierbij gezocht  
  naar de mogelijkheden om voor bepaalde toepassingen alternatieven voor drinkwater te gebruiken. 

Vier groepen

In 2021 kreeg WML bruikbare inzichten in hoe je op een effectieve manier het drinkwatergebruik van de 
huishoudelijke klant kunt beïnvloeden. WML deed samen met collega-drinkwaterbedrijf PWN een onderzoek 
onder zo’n 1.500 klanten. Het onderzoek werd toegespitst op het douchen. ‘Dat is de grootste verbruiker van 
drinkwater’, aldus De Bruin. ‘Ongeveer de helft gaat hier aan op en het kost ook nog eens energie. Een hele 
effectieve maatregel om drinkwater te besparen, is dus korter douchen.’

In het onderzoek werden de deelnemers in vier groepen gesplitst. Groep 1 was de controlegroep; daar  
veranderde niks. Groep 2 kreeg een informatiefolder over waterbesparing. Groep 3 kreeg een zandloper om 
in de douche op te hangen. Groep 4 kreeg een ‘als dan plan’. ‘Dat is een soort stappenschema waarmee je 
op basis van een aantal kenmerken met jezelf afspraken kunt maken’, legt De Bruin uit. ‘Ben je bijvoorbeeld 
een koukleum, dan zet je tijdens het inzepen van je haren de douche iets zachter. Ben je geen koukleum, dan 
zet je de douche even uit. Zo zijn er meer kenmerken die tot bepaalde afspraken leiden. Vervolgens hebben 
we de deelnemers gevraagd om een jaar lang op verschillende momenten de meterstanden door te geven.  
Daar kwamen hele interessante resultaten uit.’
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Een folder werkt niet, een afspraak met jezelf wel

Eerste resultaat was dat een informatiefolder niet werkt. Een douchetimer werkt wel, maar veel deelnemers 
hadden de zandloper niet opgehangen of raakten ‘m kwijt. Het beste werkten de ‘als dan plannen’, zegt 
De Bruin. ‘Een groot deel van de deelnemers wist na een jaar nog steeds wat ze met zichzelf hadden 
afgesproken. De boodschap was blijven hangen en behoorlijk veel mensen deden het nog steeds. 
We concluderen daaruit dat gedragsbeïnvloeding kan werken, zeker op de korte termijn. Op de langere 
termijn wordt het effect, zoals we zagen bij de zandlopers, waarschijnlijk kleiner.’

Het komt er dus op aan gedragsbeïnvloeding gericht toe te passen. ‘Omdat het vooral op korte termijn goed 
kan werken, zou je het bijvoorbeeld kunnen inzetten in een hittegolf’, denkt De Bruin. ‘Dan is het echt 
nodig om tijdelijk zuinig te zijn met water. En misschien heeft het dan bij een deel van de mensen een 
langduriger effect.’

Pilot met de Waterscan

In de zakelijke markt voerde WML in 2021 als pilot gratis bij negen grote zakelijke afnemers een Waterscan uit.  
Hierbij brengen experts van het drinkwaterbedrijf de waterstromen in een bedrijf in kaart, alsmede de mogelijk-
heden om daar efficiënter mee om te gaan. Bij één klant, het champignonverwerkingsbedrijf Okéchamp in Velden, 
liet de Waterscan zien dat pakweg een derde van het afvalwater zonder zuivering geschikt is om te worden 
hergebruikt. Dat levert niet alleen een besparing op in het watergebruik, maar ook in de lozingskosten van het 
afvalwater. ‘Of het bedrijf dit nu ook gaat doen, is niet aan ons’, aldus De Bruin. ‘Maar je ziet aan dit voorbeeld 
wel dat besparingen soms eenvoudig zijn te realiseren. Tegelijkertijd gaat het om maatwerk; de situatie is bij 
ieder bedrijf anders. Maar als het dan een keer lukt, heb je in potentie meteen een hele grote besparing te pakken.’

Reden genoeg om hier in 2022 mee door te gaan. Daarbij richt WML ook de aandacht op hele bedrijventerreinen. 
Kan het afvalwater van het ene bedrijf bijvoorbeeld dienen als grondstof voor een ander bedrijf? ‘Daar zijn 
in Maastricht al voorbeelden van’, vertelt De Bruin. ‘Het gaat hier echter om initiatieven die veel tijd vergen. 
We boeken daar niet meteen resultaten mee.’

Superlocal

Net als die in de zakelijke markt vraagt ook de waterbesparing via de transitie van het Limburgse watersysteem 
om een lange adem. Op kleine schaal wordt hiermee echter al proefgedraaid in het project SUPERLOCAL in 
Kerkrade. Woningcorporatie HEEMwonen, WML, Waterschapsbedrijf Limburg en de gemeente experimenteren 
hier bij de vernieuwbouw van een aantal gesloopte flats met onder meer het sluiten van waterkringlopen. 
Daarbij wordt regenwater ingezet als drinkwater en afvalwater uit de woningen hergebruikt. 

250.000 m3 bespaard

Ook in de eigen bedrijfsprocessen vond WML in 2021 een mooi besparingsresultaat. Hét succesverhaal is het 
hergebruik van spoelwater in de productielocatie in Heel. De filters die hier worden gebruikt bij de zuivering van 
het water, moeten regelmatig worden gespoeld. Voorheen ging dat spoelwater naar het nabijgelegen bekken  
De Lange Vlieter. ‘Daar werd het gemengd met ander water en infiltreerde het na verloop van tijd in de bodem’, 

https://www.wml.nl/zakelijk/producten-en-diensten/waterscan
https://www.superlocal.eu/
https://wml-jaarverslag-2021.sjoonesite.nl/ons-werk/superlocal
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legt De Bruin uit. ‘Dan blijft het water weliswaar in de kringloop, maar het is beter om het meteen weer terug te 
brengen in het drinkwaterproces. De kringloop wordt dan veel korter. Dat levert een besparing op van 250.000 m3. 
Deze oplossing is vanaf medio 2022 operationeel. We bekijken of dit ook op andere locaties mogelijk is.’

Doorgaan op de ingeslagen weg

De Bruin kijkt over het geheel gezien tevreden terug op het eerste jaar van Zuinig op Water. WML gaat er dan ook 
mee verder in 2022. Bij de huishoudelijke klant wordt in de campagne ‘Het beste in Limburg naar boven gehaald’ 
meer aandacht gelegd op waterbesparing. Verder wil WML samen met andere drinkwaterbedrijven een water-
bespaarkit ontwikkelen, waarmee mensen thuis water kunnen besparen. Ook moet er een specifieke campagne 
klaar liggen voor een mogelijke hittegolf. ‘Daarbij baseren we ons op de uitkomsten uit het onderzoek naar
gedragsbeïnvloeding’, besluit De Bruin. ‘Het beïnvloeden van het gedrag van mensen is heel ingewikkeld, maar 
met het onderzoek hebben we daar gelukkig nu goede ingangen voor.’
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https://vimeo.com/711097611
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Werken onder COVID-19
Ondanks de lockdown waarmee het jaar begon, heeft WML haar dienstverlening richting klanten in corona-
jaar 2021 naar behoren uit kunnen voeren. Samen met onze medewerkers in de buitendienst -zij hebben 
de fysieke contacten met klanten, bijvoorbeeld bij het oplossen van een storing of het verwisselen van de 
watermeter- hebben we vooral gekeken naar wat er op een veilige en verantwoorde manier wél kan. Op die 
manier had de Limburgse drinkwatervoorziening ook in 2021 weinig tot niets te lijden van de pandemie. 

De organisatie van WML slaagde er tijdens de lockdowns wederom in om goed verbonden te blijven. 
We evalueerden hoe het de medewerkers in 2020 was vergaan. De initiatieven die we toen namen om het 
onderlinge contact en de betrokkenheid bij het bedrijf op peil te houden, werden goed gewaardeerd. 
We hebben ze dan ook in 2021 bestendigd en soms uitgebreid. Nieuw in 2021 was WML Connect. 
Het management team (MT) hield gedurende het jaar enkele online bijeenkomsten voor de hele organisatie. 
Hierin konden medewerkers met het MT in gesprek over thema’s die organisatiebreed spelen. Behalve over 
de coronamaatregelen zelf en hoe het iedereen verging, spraken we onder meer over werken post corona, 
veilig werken, de interne communicatie en het jaarplan voor 2022. Verder ging onze directeur ook in 2021 
door met haar vlogs voor het personeel. Zowel de online bijeenkomsten als de vlogs werden goed gewaar-
deerd en druk bezocht of bekeken.

Uiteraard hielden we ons aan de coronamaatregelen en -adviezen van de regering, onder meer over  thuis-
werken. Mensen voor wie dit te belastend was, hielden ook in 2021 de mogelijkheid om op kantoor te komen 
werken. Toen in september het thuiswerkadvies werd opgeheven, startten wij meteen met een pilot hybride 
werken. Afdelingen en teams kregen de ruimte om dit zelf in te richten. De bedoeling was de pilot eind 2021 
af te ronden, maar de nieuwe lockdown gooide roet in het eten. De afronding volgt nu in 2022. Met de 
resultaten stellen we een definitieve regeling op voor het hybride werken. 

Over het geheel gezien kon de WML-organisatie onder COVID-19 gewoon haar werk blijven doen. 
Daarbij plaatsten we de veiligheid van onze medewerkers en onze klanten steeds bovenaan. Medewerkers 
en organisatie zagen de voordelen van het online werken. Teams en afdelingen maakten eigen afspraken 
over hoe dit werd gecombineerd met het elkaar ontmoeten op kantoor. Er was volop ruimte voor eigen 
initiatieven van teams en afdelingen om online iets met elkaar te organiseren, zoals een pubquiz of koffie-
momenten. We hebben goed op elkaar gelet en elkaar geholpen als het even moeilijk ging. Zo zijn we tot 
nu toe samen de pandemie goed doorgekomen. 

Onderzoek verlagen nitraatgehalte
WML is in 2021 doorgegaan met onderzoek naar hoe het gehalte aan nitraat (stikstof) in het drinkwater in 
de toekomst kan worden verlaagd. Volgens het Drinkwaterbesluit mag een liter drinkwater maximaal 50 mg  
nitraat bevatten. De concentraties in het drinkwater van WML vallen nog ruim binnen deze norm, maar 
gezien de (historische) uitspoeling van nitraat uit met name de landbouw naar het grondwater blijven er wel 
zorgen voor de lange termijn.

Nitraat in het water is voor WML geen nieuw probleem. Wij startten bijna 25 jaar geleden al met het  
programma Duurzaam Schoon Grondwater (DSG). Hierin werken wij in waterwingebieden en grondwater-
beschermingsgebieden samen met agrariërs om de toepassing van stikstof en de uitspoeling daarvan 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0030111/2021-10-13
https://www.lltb.nl/dsg-extra-informatie
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in de bodem te verminderen. Dit is met name in Zuid-Limburg een groot succes gebleken. Vanwege het 
succes van DSG bij WML wordt deze aanpak nu landelijk toegepast.

Zoals gezegd valt het gemiddelde nitraatgehalte in het opgepompte grondwater nog steeds binnen de 
norm. Hierdoor is het voor WML tot dusver niet nodig gebleken een nitraatzuiveringsfabriek te bouwen. Wel 
onderzoekt WML in een pilot welke kansen en bedreigingen er zijn ten aanzien van het verwijderen van 
nitraat uit het grondwater in Zuid-Limburg. Er wordt daarbij gekeken naar wat dit technisch zou betekenen, 
wat er dan gebeurt met de kwaliteit van het water en hoe de reststroom (de zogenoemde brijn met een 
relatief hoog zoutgehalte, -red.) er uit zou zien.

     

WML klimaatneutraal
WML is sinds vorig jaar officieel klimaatneutraal. Wij zijn hiervoor gecertificeerd conform de Climate Neutral 
Standard. Een grote klapper op weg naar klimaatneutraal was de ingebruikname in 2021 van de windturbines  
in Windpark Ospeldijk. Maar WML startte al in 2015 een programma om klimaatneutraal te worden. Daarvoor 
zijn de laatste jaren en worden nog steeds de nodige (grote en kleine) maatregelen genomen. Allemaal  
bedoeld als bijdrage om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken, en om samen te werken aan 
een betere toekomst.

Een overzicht van wat wij onder meer deden en doen om onze CO2-uitstoot zo ver mogelijk naar nul terug  
te brengen:

•  aanleg van zonnepanelen op zo veel mogelijk van onze locaties;
•  zuiniger maken van ons wagenpark, onder meer met elektrische auto’s en een pilot met het gebruik van
 synthetische diesel bij sommige voertuigen;
•  toepassing van CO2-beprijzing in onze projecten. In alle relevante business cases houden wij rekening met  
 de maatschappelijke kosten van de CO2-uitstoot, zodat duurzame alternatieven aantrekkelijker worden;
•  terugdringen van het energiegebruik op alle locaties, onder meer door efficiëntere en energiezuinigere pompen;
    ingebruikname van de genoemde windturbines;
•  twee waterkrachtturbines die energie opwekken uit de hoogteverschillen in het leidingnet;
•  bouw van een installatie bij pompstation Groote Heide die thermische energie (warmte) haalt uit het 
 opgepompte grondwater en daarmee het pompstation op duurzame wijze verwarmt. Dit project won 
 in 2021 de WML Duurzaamheidsprijs;
 •  de niet te vermijden restant CO2-uitstoot compenseren wij door te investeren in CO2-reductie via duurzame  
 waterprojecten in Afrika.
     
In aansluiting op de maatregelen en projecten om WML klimaatneutraal te mogen noemen, spannen we 
ons in om het thema duurzaamheid verder invulling te geven. Dat gebeurt onder andere door de organisatie 
aan te sporen om met nieuwe ideeën te komen en vervolgens de potentie daarvan te onderzoeken. En het 
gebeurt ook door de uitvoering van het programma Zuinig op Water dat tot doel heeft om klanten en onszelf 
te stimuleren bewuster en zuiniger om te gaan met water. Een mooi bijeffect van een lager drinkwatergebruik 
is een lagere CO2-uitstoot. Drinkwater dat je niet hoeft te maken en leveren, stoot immers ook geen CO2 uit.

https://vimeo.com/646970871
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Oplevering windturbines
In de zomer van 2021 hebben WML en Coöperatie Zuidenwind de vier windturbines in gebruik genomen die 
ze samen bouwden in Ospeldijk. Twee molens zijn eigendom van WML, de andere twee zijn van de coöperatie. 
WML heeft de groencertificaten voor de windturbines van de coöperatie overgenomen. Daardoor wordt de 
gehele energiebehoefte van WML nu gedekt met stroom uit Limburgse wind. Deze mijlpaal draagt in hoge 
mate bij aan het feit dat WML een volledig klimaatneutrale organisatie is.

WML en Zuidenwind bouwden de windturbines na een lang en zorgvuldig proces met de omwonenden en 
de gemeente. De omwonenden zijn via tal van kanalen, van lokale en regionale media tot dorpsraden en 
buurtverenigingen, bij de voorbereidingen betrokken.

 Klanttevredenheid gestegen
De klanttevredenheid bij WML was in 2021 opnieuw hoog. In het jaarlijkse onderzoek kwam het samen-
vattende algemene rapportcijfer van klanten voor onze dienstverlening uit op 7,9. Dat is even hoog als in 
2020 en precies het doel dat wij ons hadden gesteld. Uitgesplitst naar verschillende processen zijn bijna alle 
rapportcijfers gestegen. Ook worden de meeste processen (zes stuks) gewaardeerd op of boven het doel van 
7,9. Slechts drie processen halen dit cijfer niet: (de communicatie bij) de aanleg of sanering van leidingen, de 
betalingsprocedure en de klachtafhandeling. Ook hier zijn de cijfers echter gelijk aan of hoger dan in 2020. 
Over het geheel gezien is de klanttevredenheid in 2021 dus gestegen. 

Imago-onderzoek
WML heeft in 2021 een onderzoek laten doen naar haar imago onder particuliere klanten, stakeholders 
(grootzakelijke klanten en maatschappelijke samenwerkingspartners) en medewerkers. Hieruit blijkt dat 
het imago onder medewerkers en stakeholders stabiel is ten opzichte van het vorige onderzoek uit 2019. 
Ons imago daalt iets bij de jongere particuliere klant en stijgt bij 65-plussers. Met name de stakeholders 
hadden suggesties om het imago te verbeteren. Zij vinden dat wij beter moeten laten zien dat we een 
groen en duurzaam bedrijf zijn, wat we daarvoor doen en hoe we dat doen. Verder zouden we zichtbaarder 
en actiever mogen worden in de samenleving. Het belang van schoon en gezond (drink)water zou meer 
moeten worden gepromoot en we zouden de bewustwording over toekomstige tekorten moeten vergroten. 
Daarbij moet aangetekend worden dat de mogelijkheden om zichtbaar te zijn tijdens grote publieks-
evenementen ook in 2021 zeer beperkt tot nihil waren.

Wij hebben naar aanleiding van het onderzoek acties geformuleerd waarmee we aan de gedane suggesties 
een vervolg geven. Een daarvan is dat we ons hebben voorgenomen meer te reageren op en stelling te 
nemen bij ongewenste ontwikkelingen. Dat geldt voor alle lagen van de organisatie, van de directie tot  
de vele medewerkers van WML die op allerlei plekken meedoen aan werkgroepen of andere overlegorganen. 
Onze intentie is hierin vaker dan voorheen te laten weten wat we van bepaalde zaken vinden. Om dit 
allemaal in één gedachte samen te vatten: WML mag minder bescheiden zijn.  

https://vimeo.com/646970871
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Tarieven 2021-2022
Een gemiddeld huishouden (met een watergebruik van 105 m3 per jaar) betaalde in 2021 voor een heel 
jaar drinkwater van WML € 226,76. In 2022 wordt dat € 230,50 (verbruik inclusief vastrecht, voorlopige 
belastingen en toeslagen). Dat is circa € 0,31 per maand en € 3,74 per jaar meer dan in 2021. Dit komt neer 
op een tariefstijging van 1,6%, lager dan de inflatie.

WML staat mede door de klimaatverandering voor grote uitdagingen als het gaat om de beschikbaarheid 
van water en de waterkwaliteit. De tariefstijging is een noodzakelijke bijdrage aan de financiering van de 
investeringen die we moeten doen om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

PFAS
In 2021 bracht het RIVM een advies uit om strengere grenswaardes te gaan hanteren voor de aanwezigheid 
van PFAS in het drinkwater. Volgens het RIVM is het nog steeds volkomen verantwoord om kraanwater te 
drinken, maar het rijksinstituut vindt wel dat de totale hoeveelheid PFAS die mensen gedurende hun leven 
binnenkrijgen via voedsel en drinkwater verder omlaag moet. De concentraties van PFAS in het drinkwater 
van WML blijven op dit moment ruim binnen de grenswaardes die de Europese Unie hiervoor hanteert. 
Mocht de Nederlandse regering echter de door het RIVM bepleite strengere grenswaardes overnemen, dan 
zullen deze op enkele locaties van WML worden overschreden. WML treft PFAS, veelal in zeer lage concentraties, 
op meerdere winlocaties aan. Met name in de oppervlaktewaterwinningen en enkele freatische grondwater-
winningen waar mogelijk deels sprake is van geïnfiltreerd oppervlaktewater, zien wij een significante verhoging 
ten opzichte van de andere locaties. 

Omdat PFAS niet of nauwelijks in het milieu wordt afgebroken, al bij zeer lage concentraties schadelijk blijkt te 
zijn voor de gezondheid en niet of nauwelijks in de drinkwaterzuivering is te verwijderen, dringt de drinkwater-
sector erop aan de productie en het gebruik van PFAS  volledig te verbieden. Omdat deze stoffen echter haast 
overal worden gebruikt (van textiel tot waterafstotende sprays voor kleding en schoenen, voedselverpakkings-
materialen, smeermiddelen, blusschuim en antiaanbaklagen in pannen) zal dit nooit in één keer gerealiseerd 
kunnen worden. Er zijn nu plannen om als eerste het gebruik van PFAS in voedingsverpakkingsmaterialen 
te verbieden.

De drinkwatersector heeft intussen afgesproken de meettechnieken om PFAS op te sporen verder te verfijnen en 
in 2022 Nederland breed te inventariseren in welke winplaatsen welke meetbare PFAS in welke concentraties 
voorkomen.

Superlocal
Het project SUPERLOCAL, waarin wordt gewerkt aan een circulaire woonwijk, bereikte in 2021 een mijlpaal.  
De eerste bewoners betrokken woningen in deze wijk in Kerkrade, die uiteindelijk zal bestaan uit 15 een-
gezinswoningen en 114 appartementen. In SUPERLOCAL werken de gemeente Kerkrade, woningcorporatie 
HEEMwonen, WML en Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) aan onder meer een innovatieve waterkringloop.  

https://www.superlocal.eu/
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Het regenwater wordt in de wijk zelf opgevangen in twee ondergrondse buffers van elk 125 m3. WML onder-
zoekt of dit na lokale zuivering kan worden gebruikt als drinkwater. WBL zuivert het grijze afvalwater van de 
douche, wastafel, vaatwasser en wasmachine ter plekke in een rietfilter. De bedoeling is te onderzoeken of 
dit ter plekke kan worden hergebruikt. De gemeente voert het zwarte afvalwater van de waterbesparende 
toiletten via vacuümriolering af naar een vergistingsinstallatie op het terrein. Er wordt energie mee opgewekt 
en WBL bekijkt of er grondstoffen uit zijn te winnen.

Het onderzoek van WML naar de lokale zuivering van het regenwater duurt circa drie jaar. Zo lang niet 
onomstotelijk vast staat dat dit inderdaad bruikbaar is als drinkwater, betrekken de bewoners van SUPERLOCAL 
hun drinkwater via een reguliere aansluiting van WML.

Nieuwe campagne over 
Limburgse bronnen
WML is in 2021 de campagne ‘Het beste in Limburg naar boven gehaald’ gestart. Was de vorige campagne 
vooral gericht op het stimuleren van het drinken van kraanwater, deze nieuwe campagne gaat over de  
bescherming van de bronnen en het besparen op het watergebruik. De campagne richt zich op de consument. 
Deze wordt onder andere benaderd via advertenties in de regionale media, social media en de website  
limburgsdrinkwater.nl. Hierop kan iedereen vinden waar het water uit de eigen kraan vandaan komt. 
Ook bevat de website wandel- en fietsroutes door de waterwingebieden van WML en tips om water te besparen. 
Om wandelaars symbolisch mee te laten doen aan het schoonhouden van de bronnen, kunnen zij een 
zwerfafvalbingokaart downloaden waarmee ze onderweg kunnen bijhouden welk afval ze allemaal
tegen komen.

De campagne lag in de zomer van 2021, toen juist het hoogtepunt was gepland, stil. Anders dan de drie 
voorafgaande zomers, bleek die van 2021 niet bovenmatig warm en droog. Bovendien vond WML het geen 
goed idee om mensen op te roepen tot zuinigheid op een moment dat veel Limburgers nog bezig waren 
de gevolgen van de hevige overstromingen te boven te komen. Volgens plan zet WML in 2022 wel vol in op  
‘Het beste in Limburg naar boven gehaald’. Doel is bij de consument de bewustwording te vergroten over het 
feit dat water een kostbaar natuurproduct is waar we zuinig op moeten zijn en waarvan de bronnen moeten 
worden beschermd.

Sponsoring evenementen
WML ondersteunt jaarlijks een geselecteerd aantal evenementen, festivals en initiatieven die een bewezen 
maatschappelijke meerwaarde hebben voor de inwoners van Limburg. Dat gebeurt in natura. Wij ontzorgen 
de organisatie qua watervoorziening. Het kan gaan om het aanleggen van tijdelijke tappunten tot en met het 
uitdelen van gratis drinkwater. In coronajaar 2021 ondersteunden we op deze manier twee evenementen: 

Obvion RUN
Dit recreatieve hardloopevenement vond plaats op zondag 4 juli in Heerlen. We deelden drinkwater uit in 
biologisch afbreekbare bekertjes.

https://limburgsdrinkwater.nl/
https://www.route.nl/uitgelicht/routes/Waterbronnen-van-Limburg
https://limburgsdrinkwater.nl/afvalbingo
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Maas Cleanup
Op zaterdag 18 september waren duizenden vrijwilligers in heel Limburg in de weer om de Maas voor één 
dag plasticvrij te maken. Zo ook onze eigen medewerkers en een aantal vrijwilligers in Maastricht. We stelden 
vanuit ons hoofdkantoor de faciliteiten en de catering beschikbaar. Bij de officiële start in Roermond serveerden 
we vanuit onze vintage Citroën HY Kraanwagen verfrissende watercocktails.

In 2022 staat de waterontzorging van-, dan wel de steun aan zes evenementen op het programma: Venloop, 
Limburgs Mooiste, Pinkpop, Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS), Inkom en Maas Cleanup.

Hoogwater in juli
In juli 2021 kreeg WML te maken met de gevolgen van het hoogwater als gevolg van de hevige regens van 
de voorafgaande weken. De gevolgen waren het grootst in de nabij de Maas gelegen productielocatie in 
Roosteren. Door de overstroming van de rivier raakte hier zowel de drinkwaterkelder als een transportleiding 
richting Susteren verontreinigd met sediment en bacteriën. Ook het waterwingebied met de bronnen 
overstroomde volledig. Dat gold zelfs ook voor de diepe winning die op een terp is aangelegd.

Omdat WML de drinkwaterproductie in Roosteren preventief had stilgelegd, hadden de overstromingen geen 
gevolgen voor de drinkwatervoorziening. De levering werd overgenomen vanuit Susteren en IJzeren Kuilen. 
Het reinigen van Roosteren om deze locatie weer in gebruik te kunnen nemen was een hele klus. We hebben 
veel energie gestoken in het schoonkrijgen en desinfecteren van de installaties. Uiteindelijk werd daar ook 
chloor voor ingezet, met een dubbele beveiliging in het leidingnet zodat er nooit chloorresten konden weglek-
ken. Deze uitzonderlijke schoonmaakactie had succes; de locatie in Roosteren kon na een aantal weken 
en vele rondes van meten en testen begin september weer in bedrijf worden genomen. Een operatie waar 
veel WML-afdelingen in vakantietijd aan meewerkten, maar waar de Limburgse klant niets van heeft gemerkt.

Behalve in Roosteren had het hoogwater ook elders gevolgen. Zo spoelde in Valkenburg, waar de  
overstromingen door de Geul het hevigst waren, een deel van het leidingnetwerk weg. Verder moest 
het hoofdkantoor van WML in Maastricht preventief worden geëvacueerd en overstroomden het winveld 
Roodborn bij Eys en het innamestation van Maaswater in Heel.   

Samenwerking langs de Maas
In april kwam de vernieuwde Atlas voor een Schone Maas beschikbaar. Dit is een productie van de ‘Schone 
Maaswaterketen’, de samenwerking tussen waterschappen, het Rijk en de drinkwaterbedrijven die hun 
water (deels) uit de Maas winnen. De Atlas geeft inzicht in het stroomgebied van de Maas en laat zien hoe 
de omgeving invloed heeft op de kwaliteit van het Maaswater. Het gaat hierbij met name om informatie over 
activiteiten waarbij mogelijk verontreinigd afvalwater in de Maas wordt geloosd. Met de Atlas kunnen de 
drinkwaterbedrijven betere risico-inschattingen maken en sneller verontreinigingen opsporen. Dat helpt om 
de Maas schoner te houden. De bedoeling is om de Atlas de komende jaren verder te vullen met informatie 
over activiteiten in Frankrijk en België.

https://vimeo.com/711097611
https://storymaps.arcgis.com/stories/468a84a07bfa49d694f9229f226b6399
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In december tekenden 25 regionale partners tijdens het Regionaal Bestuurlijk Overleg Maas de 
bestuursovereenkomst voor de tweede fase Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ). Drinkwaterbedrijven WML en 
Brabant Water, regionale overheden, de land- en tuinbouwsector, terreinbeheerders en natuurorganisaties 
spreken hierin af de komende zes jaar € 200 miljoen te investeren in maatregelen om beter weerbaar te 
worden tegen watertekorten en extreem weer.

WML voert netcentrisch werken in
WML heeft in 2021 voor crises en calamiteiten het ‘netcentrisch werken’ ingevoerd. Hierbij gebruiken wij 
het Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS). Dit is een stabiel en eenvoudig digitaal portaal waarin 
overzichtelijk alle informatie staat over een bepaalde crisis. Via het portaal kan de informatie makkelijk 
met andere betrokken partijen worden gedeeld. Het gaat dan om bijvoorbeeld de precieze locatie(s), aard 
van de crisis, personen c.q. organisaties die er mee bezig zijn, genomen besluiten en reeds ondernomen 
acties. Door het portaal te gebruiken, is het niet meer nodig dat de personen en hulpdiensten die een rol 
hebben in de crisisorganisatie elkaar telefonisch of anderszins op de hoogte houden. Even inloggen op het 
portaal en iedereen kan er de informatie ophalen die hij of zij nodig heeft. Dit bespaart tijd die nu besteed 
kan worden aan het bestrijden van de crisis zelf.

Het ‘netcentrisch werken’ bij WML ging live vlak voor de zomer van 2021. Het kon meteen worden toegepast 
bij de watersnoodramp in Limburg van afgelopen juli en het weer in bedrijf krijgen van de na de overstromingen 
uitgevallen productielocatie in Roosteren. Later werd het systeem opnieuw gebruikt bij een langdurige 
verontreiniging van het drinkwater op de woonboulevard in Heerlen. In beide gevallen waren onze ervaringen 
zeer positief.

Beveiligde toegang
Als onderdeel van de vitale infrastructuur in Nederland dienen drinkwaterbedrijven aan hoge eisen te vol-
doen op het gebied van beveiliging. Het gaat hierbij om de informatiebeveiliging en de fysieke toegang tot 
productielocaties. WML werkt aan een programma om de beveiliging van de fysieke toegang door middel 
van organisatorische, bouwkundige en elektrotechnische maatregelen te vergroten. Allemaal bedoeld om 
onbevoegden te weren van de installaties en het daarin geproduceerde drinkwater.

In 2021 is in een pilot de beveiliging van een proeflocatie volledig opgehoogd naar de huidige hoge maatstaven. 
De komende jaren volgt de uitrol naar de andere locaties.

https://www.wml.nl/zakelijk/producten-en-diensten/waterscan
https://www.brabant.nl/onderwerpen/water/water-en-klimaat/deltaplan-hoge-zandgronden
https://www.lcms.nl/over-lcms
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Informatiebeveiliging 
Volgens een in 2021 uitgevoerde verkennende inspectie door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is 
WML op het vlak van informatiebeveiliging voldoende in control. Als aanbieder van vitale diensten moeten  
wij voldoen aan de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen. Daarin is onder meer een meldplicht en  
zorgplicht opgenomen. Op beide punten voldoet WML aan de wet. De informatiebeveiliging is ook voldoende 
bestuurlijk ingebed.

Wij besteden veel aandacht aan het continu bewust maken van onze medewerkers van de informatierisico’s.  
Dit gebeurt van hoog tot laag in de organisatie. Onze maatregelen om risico’s te beperken, strekken zich 
ook uit tot de hele keten van mensen, processen, leveranciers en systemen. WML zet ethische hackers in om 
onafhankelijk te toetsen of de maatregelen die wij op het vlak van informatiebeveiliging treffen onze risico’s 
voldoende afdekken. We hebben nu de ambitie onze informatiebeveiliging te laten certificeren. Dit past in 
onze continue cyclus om processen te verbeteren. 

Bewaking installaties via 
procesautomatisering bijna klaar
Sinds 2021 vindt ook de bewaking van de laatste drie productielocaties van WML plaats via de nieuwe  
procesautomatisering. Deze werd al in 2016 volledig opgeleverd, waardoor de installaties van WML sindsdien 
op een uniforme en geautomatiseerde manier worden aangestuurd en bewaakt. Dat gold tot vorig jaar nog 
niet voor drie resterende productielocaties. Zij werden nog bewaakt met verouderde en daardoor kwetsbare 
hard- en software. Aanvankelijk waren de fysieke systemen voor deze bewaking gevestigd in de watertoren 
in Schimmert. Na de verkoop van de toren verplaatste WML de technische installaties naar Heel. Vorig jaar  
zijn deze ontmanteld; ook de drie resterende productielocaties worden sindsdien bewaakt via de nieuwe 
procesautomatisering. 

Succesvolle hercertificering 
ISO-norm assetmanagement
WML heeft eind 2021 een succesvolle hercertificeringsaudit ondergaan van de ISO-norm 55.001. Keurings-
instantie Kiwa verleende het certificaat wederom voor drie jaar, zonder verbeterpunten die meteen of binnen 
drie maanden moesten worden opgelost. ISO 55.001 is een verbijzondering van ISO 9.001. Deze laatste is een 
kwaliteitsnorm die aangeeft dat bedrijven hun algemene bedrijfsprocessen op orde hebben. Drinkwater-
bedrijven zijn wettelijk verplicht hieraan te voldoen. ISO 55.001 is een internationale norm en verdieping van 
ISO 9.001. Hij richt zich specifiek op het assetmanagement. Zijn de processen rond assets op orde? Is wat je 
doet aan investeringen in en onderhoud aan assets in lijn met de bedrijfsdoelen? Heb je voldoende aandacht 
voor risico’s? Hou je voldoende rekening met de bedreigingen voor de assets voor de korte en lange termijn?



WML behaalde haar eerste ISO 55.001-certificaat begin 2019, als derde drinkwaterbedrijf in Nederland.  
De certificering past in ons streven om de bedrijfsprocessen continu te blijven verbeteren. Kiwa was vorig jaar 
in haar terugkoppeling bijzonder positief over onze aanpak: ‘WML loopt binnen Nederland voorop met haar 
Assetmanagement-systeem’. Dat is iets om trots op te zijn.

Verbeterde Slimme Meter 
WML past sinds 2021 een andere Slimme Meter toe voor de zakelijke markt. De nieuwe uitvoering is zeer  
betrouwbaar en het systeem dat de data van de meters verzamelt, is stabieler dan dat van de vorige versie. 
De Slimme Meter is feitelijk een datalogger die op de bestaande watermeter wordt aangesloten. Hij stuurt 
elke tien minuten het waterverbruik naar het systeem. Daarnaast registreert de meter het piek- en dagverbruik. 
Desgewenst kan WML een aanvullende sensor plaatsen om ook de druk en temperatuur continu te meten.

Bij grootzakelijke klanten hebben alle installaties een eigen watermeter. Klanten bepalen zelf in hoeverre ze 
deze voorzien van een Slimme Meter. Hoe meer Slimme Meters ze plaatsen, hoe meer inzicht en greep ze 
krijgen op het watergebruik (ook van afzonderlijke gebouwdelen en processen), hoe eerder eventuele lekkages 
kunnen worden opgespoord. De klant kan 24/7 online, via het eigen klantportaal mijnWML, inzicht krijgen 
in alle data die de Slimme Meter levert. De meter kan zonder meerkosten ook worden aangesloten op  het 
eigen gebouwbeheersysteem.

30

https://www.wml.nl/zakelijk/producten-en-diensten/slimme-meter
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2021 
financieel 

Financieel verslag 2021 
WML legt over de bedrijfsvoering, de financiën en het gevoerde beleid formeel verantwoording af in 
het Financieel verslag 2021. Naast de jaarrekening bevat het Financieel verslag onder meer ook het 
bestuursverslag, de accountantsverklaring en een aantal ‘cijfermatige’ bijlagen.  

Download Financieel verslag 2021

https://wml-jaarverslag-2021.sjoonesite.nl/cijfers


32WML / Jaarverslag 2021




