
WAAROM MOET WMD INVESTEREN? 

Ongewenste stoffen in de bronnen
Door de verslechterende kwaliteit van het 

grondwater moet WMD versneld complexere 
zuiveringen bouwen.  

Toename drinkwaterbehoefte
Er is in de toekomst meer water 
nodig. Het aantal aansluitingen stijgt 
vanwege nieuwbouw. Vestiging van 
nieuwe bedrijven vraagt eveneens 
meer drinkwater. 

Toename kostenniveau 
De prijzen van zowel arbeid 
als materiaal gaan omhoog 

door schaarste.  

Digitalisering
De drinkwatersector is een vitale 
sector voor de volksgezondheid. 
Om drinkwaterlevering te garan-
deren moet WMD investeren in 

versterking van informatiebeveili-
ging om te blijven voldoen aan de 

continu veranderende eisen.
Financiering
Om de investeringen te financieren is 
het noodzakelijk om het eigen 
vermogen op peil te houden om aan 
de eisen van de banken te blijven 
voldoen.

Vervanging van verouderde installaties en leidingen
De komende 10 jaar moeten verouderde pompstations en 

drinkwaterleidingen worden vervangen door nieuwe.
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Duurzaamheid
WMD investeert in het 
verlagen van haar CO2

voetafdruk. Dit doen we 
door onze eigen 
elektriciteit op te wekken 
uit natuurlijke en 
duurzame bronnen.

Toekomstbestendig  
en betrouwbaar

drinkwater



TOELICHTING FACTSHEET INVESTERINGEN WMD

Drinkwaterkwaliteit
De waterkwaliteit van de grondwaterbronnen staat onder druk. Het 
Drentse grondwater is vervuild door landbouw, industrie en huishoudens. 
In 2022 wordt de uitbreiding van de zuivering van productiestation 
Noordbargeres met actieve koolfiltratie in bedrijf genomen om bentazon 
te verwijderen. De stof EDTA, die in 2021 in de bronnen werd 
aangetroffen, wordt echter met deze aanvullende zuivering niet 
verwijderd. Dit vraagt om versnelde verdere uitbreiding van de zuivering 
op dit productiestation. WMD moet alle zeilen bijzetten om de komende 
jaren voldoende drinkwater van onberispelijke kwaliteit te kunnen blijven 
leveren. Deze nieuwe realiteit vraagt om een nieuwe aanpak, gebaseerd 
op een brede maatschappelijke bewustwording en samenwerking. 
De casus Noordbargeres illustreert treffend, dat wanneer nieuwe 
verontreinigingen worden aangetroffen, WMD altijd genoodzaakt is te 
handelen en geld beschikbaar moet stellen om de kwaliteit van het 
drinkwater binnen de wettelijke normen te waarborgen.

In 2023 betaalt een gemiddeld huishouden met een verbruik van 100 m3 per jaar in Drenthe ruim € 2,- per maand meer voor drinkwater dan in 2022. 
Een belangrijk deel van de extra opbrengsten reserveert WMD om investeringen te kunnen financieren.

Toename drinkwaterbehoefte
Investeringsprojecten om wingebieden, zuiveringscapaciteit en 
distributiecapaciteit uit te breiden zijn noodzakelijk om 
voldoende drinkwater te kunnen blijven leveren. Er bestaat 
onzekerheid over de ontwikkeling van de drinkwaterbehoefte. 
De voorspellingen rondom waterverbruik, bevolkingsontwikkeling 
en de woningbouwopgave zijn onzeker. Met de investerings-
projecten vanuit het Masterplan 2019-2040, de planvormings-
trajecten vanuit de Studie Waterverdeling en het aanvragen van 
nieuwe grondwateronttrekkingsvergunningen wil WMD de onze-
kerheden in de drinkwaterbehoefte zo goed mogelijk ondervangen.

Digitalisering
Digitale ontwikkelingen bieden de mogelijkheid om de dagelijkse 
bedrijfsvoering van WMD slimmer en beter te maken. Het toepassen van 
deze datagedreven werkwijze is nodig om de waterkwaliteit, kwantiteit 
en dienstverlening in de toekomst op een goed niveau te houden. 
Bovendien heeft WMD een steeds grotere rapportage-inspanning, onder 
andere door wijziging in de jaarlijkse verslaglegging die naar verwachting 
vanaf 2025 verplicht is voor WMD. Invulling kan alleen door gebruik te 
maken van passende informatietechnologieën. Daarnaast vergt 
informatiebeveiliging meer aandacht dan ooit tevoren.

Financiering
De totale investeringsopgave voor de komende 10 jaar bedraagt 
€ 330 miljoen, in 2023 is een investeringsbedrag van € 37 miljoen 
begroot. In de begroting van 2023 en verder is een resultaat-
toename noodzakelijk om voldoende eigen vermogen op te 
bouwen om investeringen te financieren en om aan de eisen van 
de banken te voldoen.

november 2022

Vervangen verouderde installaties en leidingen
De komende tien jaar vinden herinvesteringen plaats voor de 
vervanging van verouderende infrastructuur. Vervanging van 
asbestcement leidingen en het opheffen van drukproblemen ten 
gevolge van hoge piekverbruiken tijdens langdurige droogte blijft 
een hoge prioriteit.

Duurzaamheid
Drinkwater is onderdeel van de waterkringloop op aarde en 
essentieel voor het leven van de inwoners van Drenthe. 
Duurzaamheid is daarmee onlosmakelijk verbonden met de 
werkzaamheden van WMD. WMD streeft ernaar haar CO2

voetafdruk te verlagen. Een voorbeeld is het opwekken van 
energie uit natuurlijke, duurzame bronnen. Toename kostenniveau

De kosten van zowel arbeid als materiaal nemen toe. In de begroting van 
2023 is uitgegaan van een indexatie van 7% van de kosten (impact 
€ 1 miljoen) en een CAO-verhoging van 4,5% (impact € 0,6 miljoen). 
WMD heeft een langlopend contract voor elektriciteit tot eind 2023. 
Dit betekent dat de kosten voor elektriciteit pas in 2024 toenemen. 
De kosten voor brandstof (wagenpark) en gas nemen wel toe in 2023 
(impact € 0,2 miljoen).


