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Jaarverslag 2021 Inhoudsopgave

Voorwoord

Walter van
der Meer
directeur

H

et jaar 2021 was in veel opzichten
een uitdagend jaar voor Oasen.
Allereerst omdat het coronavirus voor
het tweede jaar op rij zijn sporen naliet.
We moesten net als iedereen werken
en leven in beperkende omstandigheden. De pandemie daagde ons uit om
ondanks deze omstandigheden verdere
plannen te maken voor de toekomst.
Plannen waarmee we voortbouwen
op onze visie en rekening houden met
toekomstige ontwikkelingen.
Nieuwe drinkwaterkoers
Met steun van onze aandeelhouders
stelden we afgelopen jaar de drinkwaterkoers voor de komende jaren vast.
We blijven als drinkwaterbedrijf vol inzetten op verbetering en innovatie. Op
een robuuste en duurzame technologie
die een voortstuwende werking heeft op
het meer circulair omgaan met water.
Daarbij geloven wij er als bedrijf sterk in
dat het vergroten van de samenwerking
een goed antwoord is op de uitdaging
om al het beschikbare water zo goed en
zo efficiënt mogelijk in te zetten voor
onze klanten. Daarnaast blijven we
werken aan het vergroten van het drinkwaterbewustzijn en willen als bedrijf
zichtbaarder worden als aantrekkelijke
werkgever in de regio. Gelijktijdig zetten
we ons in om het beste uit onze medewerkers te halen en hen een prettige
werkomgeving te bieden waarin zij zich
verder kunnen ontwikkelen en werken
we hard om aan de wensen van onze
klanten te blijven voldoen.

Veranderende omstandigheden
We staan als maatschappelijk bedrijf
voor een drinkwatervoorziening die
iedereen onder gelijke condities toegang
geeft tot gezond, betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam drinkwater.
Het kost om verschillende redenen
steeds meer inspanning om de drinkwatervoorziening voor de toekomst te
garanderen. Het klimaat, de vergrijzing,
inflatie en tekorten aan grondstoffen;
voorbeelden van ontwikkelingen die
impact hebben op Oasen. Zo neemt
de hoeveelheid ongewenste stoffen
in het milieu toe. Droge en warme
zomers hebben effect op de kwaliteit
van onze bronnen. Er komen steeds
meer mensen in ons gebied wonen.
Dit zorgt voor een toename van het
drinkwatergebruik. Ook het vele thuiswerken en het extra wassen van onze
handen in tijden van corona draagt bij
aan die toename. Doen we als drinkwaterbedrijf niets, dan zal er in ons
voorzieningsgebied rond 2030 een
tekort aan drinkwater ontstaan. Om
aan de drinkwatervraag van onze
klanten te voldoen, moeten we daarom
nieuwe drinkwaterwinningen ontwikkelen. Dat is niet gemakkelijk, aangezien
de voorraden beschikbaar zoet grondwater beperkt zijn in Zuid-Holland.
Op dit moment doen we, binnen de aangewezen gebieden door de provincie
Zuid-Holland, verder onderzoek naar
een nieuwe drinkwaterwinning.

Hoogtepunten
2021 was ook een jaar waarin we mooie
hoogtepunten bereikten. We gingen van
start met de bouw van zuiveringsstation
De Hooge Boom in Kamerik. Verder lukte
het ons om in de krapste arbeidsmarkt in
decennia een recordaantal vacatures in
te vullen. We pasten onze bedrijfsvoering succesvol aan om PFAS verdergaand uit het drinkwater te verwijderen
en bereikten het hoogste punt bij de
bouw van zuiveringsstation De Put in
Nieuw-Lekkerland. Ook begonnen we
onder de naam Ultieme Waterfabriek
een onderzoek of en onder welke voorwaarden we gezuiverd afvalwater
kunnen gebruiken als bron voor drinkwater. En er is meer. In dit jaarverslag
blik ik trots en uitgebreid terug op
het afgelopen jaar. Een bewogen jaar
dat veel vroeg van het doorzettingsvermogen en de veerkracht van onze
medewerkers. Zij hebben zich volledig
ingezet en hun verantwoordelijkheid
genomen om onze klanten 24 uur per
dag en zeven dagen per week van
drinkwater te voorzien. Met een daarbij passende service van onberispelijke
kwaliteit, net als ons drinkwater.
Walter van der Meer
Directeur
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Over Oasen
I

n het Groene Hart van Nederland zorgt drinkwaterbedrijf Oasen voor schoon en betrouwbaar drinkwater voor 800.000 inwoners. Onze
kerntaak is om 24 uur per dag, 7 dagen per week
onberispelijk drinkwater te leveren aan onze
klanten. Ons bijzondere voorzieningsgebied
bestrijkt 1.115 vierkante kilometer van Leimuiden
in het noorden, tot en met Papendrecht in het
zuiden. En van Leiderdorp in het westen tot en

Voorzieningsgebied

Kaag en
Braassem

Nieuwkoop

met Leerdam in het oosten. Via een leidingnetwerk van zo'n 4.300 kilometer brengen we
het verse drinkwater bij mensen thuis.
Het verhaal van Oasen begon in 1883, toen
de eerste inwoners van Gouda werden
aangesloten op het waterleidingnet. Sinds
die tijd dragen wij bij aan de volksgezondheid
en hygiëne in ons voorzieningsgebied.

Leiderdorp

Zoeterwoude

131 miljoen liter drinkwater

Alphen a/d Rijn

wordt dagelijks door Oasen geleverd

BodegravenReeuwijk

Waddinxveen

7 productielocaties van Oasen
zorgen voor drinkwater van de beste kwaliteit
(zuiveringsstation De Put in Nieuw-Lekkerland is
momenteel buiten bedrijf vanwege nieuwbouw)

Gouda
Zuidplas

Krimpenerwaard

Vijfheerenlanden

Krimpen
a/d IJssel

in het meetprogramma zijn afgelopen jaar uitgevoerd
om te monitoren dat ons drinkwater altijd onze hoge
standaarden haalt

Molenlanden
Ridderkerk

58.000 waterkwaliteitsanalyses

Alblasserdam

HendrikIdoAmbacht

Papendrecht

Zwijndrecht

Sliedrecht

HardinxveldGiessendam

Gorinchem

4.266 kilometer drinkwaterleiding
brengen onberispelijk drinkwater naar de kraan
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Organogram Oasen
Walter van der Meer
Directeur

Bestuurssecretaris

Omgevingsmanager

Directiesecretariaat

Peter Wessels

Wendy van Hamburg

Bas Bouwman

Ronald Both

Grietina Jans

Assetmanagement & Technologie

Realisatie & Onderhoud

Klant & Bedrijfsvoering

Finance & Operations

Mens & Organisatie

Assetmanagement

Bedrijfsbureau

Klant

Finance & Control

Communicatie

Technologie

Infra-ontwikkeling

Bedrijfsvoering Productie

JZ & Inkoop

HR

Infra-expertise

Bedrijfsvoering Distributie

Kwaliteitsmanagement

Facilitaire Zaken

IT-ontwikkeling

Bedrijfsvoeringscentrum

IT-expertise

Hoofd- en Aansluitleidingen
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2021

Het imago van
ons drinkwater
was ook
in 2021
ijzersterk.

8,4

42,1 km

289

0,545 kWh/m3

10
279

Oasen
investeerde
in 2021 veel
in productielocaties,
leidingen
en IT.

Het
aantal
werknemers
is gelijk
gebleven.

47.938.000 m3

Transportleiding
Hoofdleiding

€ 73.085.000

Het aantal kilometer
leidingen dat we dit jaar
hebben vervangen.

Het
aantal
verkochte
3
m drinkwater
in het Oasen
voorzieningsgebied.

Het aantal
lekkages in 2021
op een netwerk
van 4.266 km
leidingen:

Een
toename
van het aantal
aansluitingen
zorgde voor
een hogere
wateropbrengst.

De
windenergie
die we nodig
hadden voor het
maken van een
kubieke meter
water.

268

€ 32.612.000

310
8,7
Het aantal storingen op zuiveringsstations
konden we verder verlagen. De klant merkt
overigens niets van deze storingen.

Tevredenheid
over het contact
met Oasen steeg
weer verder.
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Kengetallen

2021

2020

2019

2018

47.938
797.306
365.558
131
1,18

49.256
790.385
361.510
136
1,16

46.622
784.040
357.546
130
1,16

47.561
778.443
354.658
134
1,14

0,72

0,72

0,72

0,73

4.266
11,7

4.239
11,7

4.214
11,8

4.187
11,8

494.248
299.998
60,7
821
39,4
32.612

470.682
282.073
59,9
780
39,5
34.145

455.446
264.115
58,0
739
40,0
26.872

441.214
252.103
57,1
711
40,3
20.851

73.085
1,9
9.001
5.685
0,07

72.722
2,2
7.933
4.554
0,07

69.617
2,4
7.310
3.693
0,08

70.560
2,7
8.478
4.826
0,08

248,6
1.470
75.025
3,9

249,9
1.447
71.653
4,3

250,4
1.428
70.707
5,0

250,1
1.418
67.918
3,6

Klant
Verkoop in eigen voorzieningsgebied (x 1.000 m³)
Aantal inwoners
Aantal aansluitingen
Gemiddeld verbruik per aansluiting in m3
Prijs per m3 inclusief belastingen (in €)
Prijs per m3 exclusief btw, belasting op
leidingwater en provinciale heffingen (in €)

Leidingnet
Lengte hoofd- en transportleidingen in km
Meters hoofd- en transportleiding per aansluiting

Balanscijfers
Aanschafwaarde materiële vaste activa (x € 1.000)
Boekwaarde materiële vaste activa (x € 1.000)
Boekwaarde in percentage van de aanschafwaarde
Boekwaarde per aansluiting (in €)
Eigen vermogen in percentage van het balanstotaal
Investeringen in materiële vaste activa (x € 1.000)

Resultaten
Wateropbrengsten (x € 1.000)
Rentepercentage langlopende leningen
Bedrijfsresultaat voor financieringslasten (x € 1.000)
Resultaat (x € 1.000)
Rentelasten per m3 exclusief agio rente (in €)

Personeel
Gemiddeld aantal fte’s
Aantal aansluitingen per fte
Personeelskosten per fte (in €)*
Verzuimpercentage

* Dit betreft ook de loonkosten die zijn toegerekend aan de investeringen.
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Bestuursverslag

Onze 5 thema's:

1.

De waarde
die we creëren
A

ls maatschappelijk bedrijf vinden wij
het belangrijk om waarde toe te voegen
aan de samenleving van vandaag en morgen.
Dat doen wij met ons dagelijkse werk.
Drinkwater is essentieel voor de volksgezondheid en het goed functioneren
van de samenleving. Oasen heeft daarmee
een unieke en belangrijke maatschappelijke
positie in de regio. Wij staan voor een
drinkwatervoorziening die iedereen onder
gelijke condities toegang geeft tot gezond,
betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam
drinkwater. Wij zorgen voor het drinkwater
als gezonde dorstlesser, een douche om de
dag mee te beginnen en het koken van ons
voedsel. Warm, koud, lauw of met kokend
stoom. Kraanwater is op elk moment van
de dag beschikbaar en het is onze taak om
ervoor te zorgen dat dit zo blijft.

Zekerheid van
onberispelijk
drinkwater uit
de kraan

In het bestuursverslag lichten we aan
de hand van vijf thema’s toe hoe wij
maatschappelijke waarde creëren.

1. 	Zekerheid van onberispelijk
drinkwater uit de kraan;
2. 	Gemak door excellente
dienstverlening en communicatie;
3.  	Aantrekkelijke werkgever
met een bijzondere missie;
4. 	Verduurzamen van de watervoorziening
en onze bedrijfsvoering;
5. 	Drinkwater betaalbaar houden.

:)

2.

Gemak door
excellente
dienstverlening en
communicatie

3.

Aantrekkelijke
werkgever met
een bijzondere
missie



4.

Verduurzamen
van de drinkwatervoorziening en onze
bedrijfsvoering

5.

Drinkwater
betaalbaar
houden
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1.
Zekerheid van
onberispelijk
1.
drinkwater
uit de kraan

Met de hoogst mogelijke kwaliteit en
continuïteit leveren wij schoon en veilig
drinkwater aan onze klanten. Om dat
te behouden, omarmen we innovatie.
We gaan door met investeren in een
infrastructuur van topniveau, zowel
boven de grond als in de bodem. We
zetten in op nieuwe zuiveringen op basis
van One Step Reverse Osmosis (OSRO) en
vervangen proactief ons leidingnetwerk.
We investeren in productiefaciliteiten
en leidingen om altijd onberispelijk
drinkwater aan onze klant te kunnen
leveren, ook tijdens droge zomers.
Bovendien zien we dat onze drinkwaterbronnen door externe ontwikkelingen,
zoals industriële lozingen en medicijnresten steeds meer onder druk komen
te staan.

9
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Het aantal kilometer
leidingen dat we dit jaar
hebben vervangen

42,1 km
Bouwen aan
De Hooge Boom
2021
2020
2019
2018
2017

Na jaren van voorbereiding begonnen
we in 2021 met de nieuwbouw van
zuiveringsstation De Hooge Boom in
Kamerik. Nadat in april het startsein voor
de bouw is gegeven door Walter van der
Meer, is er veel vooruitgang geboekt. Hier
worden de damwanden aangebracht,
waarna we de betonpalen konden heien.
Naar verwachting is het zuiveringsstation gereed in 2023.

42,1
41,0
31,5
44,5
52,5

Aanpakken van PFAS
Er is in 2021 veel gezegd en geschreven over
PFAS, een groep zorgwekkende stoffen die van
nature niet in het milieu voorkomt maar wel
in het milieu aanwezig blijft. Via de lucht, het
afvalwater en vervuilde grond verspreiden PFAS
zich naar de bodem. Uiteindelijk komen deze
stoffen ook terecht in de bronnen voor drinkwater in Nederland. Oasen strijdt al jaren met
de andere drinkwaterbedrijven in Nederland
voor een verbod op lozingen en een totaalverbod
op PFAS. Deze stoffen horen immers niet thuis
in het milieu en zeker niet in drinkwaterbronnen. Te meer nu nieuwe studies aantonen dat
PFAS schadelijker lijkt voor de gezondheid
dan voorheen bekend was. We verwachten
daarom van de Rijksoverheid dat zij spoedig
met een concreet stappenplan komt om het
gebruik van PFAS zo snel mogelijk af te bouwen.

Ook verwachten wij dat zij zich sterk maakt
voor een totaalverbod op het gebruik van PFAS.
Zo'n verbod moet niet beperkt worden tot onze
landsgrenzen. Het grootste deel van PFAS dat in
drinkwaterbronnen terecht komt, is afkomstig
uit het buitenland.

Verder werken we aan een langjarig programma
om alle zuiveringen uit te voeren met een geheel
nieuwe zuiveringstechniek, One Step Reverse
Osmosis (OSRO). Alle stoffen die niet thuishoren
in het drinkwater, waaronder PFAS, worden met
deze techniek volledig verwijderd.

In het drinkwater van Oasen wordt nauwelijks tot geen PFAS aangetroffen. De gemeten
hoeveelheden blijven ver onder de huidige en
mogelijke toekomstige norm voor de maximale
toegestane concentratie PFAS. Oasen houdt de
drinkwaterkwaliteit scherp in de gaten en speelt
op verschillende manieren op de ontwikkelingen
in. Afgelopen jaar hebben we dat gedaan door
op een aantal locaties de zuivering te verbeteren
om PFAS verdergaand te verwijderen. Zo zorgen
wij ervoor dat onze klanten altijd kunnen rekenen op betrouwbaar drinkwater uit de kraan.

Start bouw zuiveringsstation De Hooge Boom
Een van de stations die we ombouwen naar het
OSRO-concept is zuiveringsstation De Hooge
Boom in Kamerik, nabij Woerden. Oasen vervangt dit zuiveringsstation omdat het bestaande
station verouderd is. De Hooge Boom levert
jaarlijks 2,3 miljard liter vers drinkwater aan
de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en
Nieuwkoop. We verwachten dat het zuiveringsstation in 2023 gereed is.
Vrijwel alle materialen die we gebruiken voor de

nieuwbouw
zijn ‘cradle to
cradle’. Dit betekent dat
we elke grondstof en elk materiaal kunnen
hergebruiken. Daarnaast sluit de architectuur
aan op de landschappelijke kenmerken van de
locatie. Om de bouwwerkzaamheden veilig
te laten verlopen, legde Oasen in 2021 een
tijdelijke bouwweg aan door de polder. Ook werd
afgelopen jaar de nieuwe fundering aangebracht
en gingen we aan de slag met het aanpassen van
de reinwaterreservoirs.
Dankzij de toepassing van OSRO als zuiveringstechniek, blijft Oasen er ook in de toekomst voor
zorgen dat het drinkwater van onberispelijke
kwaliteit blijft. Daarnaast reduceren we de
CO₂-uitstoot aanzienlijk omdat we met de
nieuwe zuivering veel minder grondstoffen

10
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Eerste
drinkwater
stroomt door
nieuwe leiding
langs A27

x 1.000 m3
2021
2020
2019
2018
2017

De nieuw aangelegde
drinkwaterleiding langs de
A27 is op 4 maart in bedrijf
genomen. Inwoners van de
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden krijgen sindsdien
drinkwater via deze
nieuwe leiding.

nodig hebben. Om de zuivering met membranen
mogelijk te maken, stemde Oasen de technische
processen af met Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden. De afvalwaterstroom
afkomstig vanuit de drinkwaterzuivering,
wordt door hen verwerkt.
Naast De Hooge Boom gaan we OSRO toepassen
op andere zuiveringsstations. De bouw van
zuiveringsstation De Put in Nieuw-Lekkerland
is al in volle gang. De zuiveringsstations
Reijerwaard in Ridderkerk en Schuwacht in
Lekkerkerk volgen binnen een aantal jaren.
Monitoring drinkwaterkwaliteit
De drinkwaterkwaliteit in Nederland moet
voldoen aan strenge wet- en regelgeving.
Om de hoge kwaliteit te borgen, controleerden
we de kwaliteit in 2021 met in totaal bijna 10.000

47.938
49.256
46.622
47.561
46.982

47.938.000 m3
Het aantal verkochte m3
drinkwater in het Oasen
voorzieningsgebied

watermonsters. Dit doen we vanaf de bron
tot en met de tap. Het afgenomen water wordt
geanalyseerd in het laboratorium. Het
meetprogramma passen we op basis van
risicogestuurd monitoren regelmatig aan.
Dat wil zeggen dat we de monitoring dusdanig
bijstellen zodat we meten wat relevant is.
Op die manier bewaken we de drinkwaterkwaliteit optimaal. We zetten geavanceerde
meetmethoden in voor het signaleren van
nieuwe stoffen. In onze omgeving pleiten we
voor schoon oppervlaktewater en grondwater.
Naast onze eigen inspanningen, doen we dat
ook gezamenlijk met de VEWIN (Vereniging
waterbedrijven Nederland) en de RIWA
(Vereniging van Rivierwaterbedrijven).
Wederom hoog drinkwatergebruik
In 2021 werd er volop gebruik gemaakt van

drinkwater door onze klanten, in totaal bijna
48 miljard liter drinkwater. Daarmee daalde
het gebruik iets ten opzichte van 2020. Met het
groeiende aantal woningen in het voorzieningsgebied, is de verwachting echter dat de stijgende
trend die we de laatste jaren zien, in het komende
decennium door zal zetten.
Ten opzichte van het laatste coronavrije jaar
2019, wordt er wel nog steeds meer drinkwater
gebruikt. Het effect van thuiswerken bleef ook
in 2021 zichtbaar en zal naar verwachting deels
een blijvend effect zijn. Het voorzieningsgebied
van Oasen kenmerkt zich door het feit dat er
relatief veel mensen buiten het eigen
voorzieningsgebied werken. Met meer thuiswerken, wordt er ook meer drinkwater gebruikt.
Het thuiswerkeffect zorgt voor een verhoging
van het drinkwatergebruik van ongeveer 3%.

Zekerheid van drinkwater tijdens warme zomer
Traditiegetrouw is de zomer de periode waarin
het meeste drinkwater uit de kranen stroomt.
Om vaker te douchen, een badje te vullen of
bijvoorbeeld de tuin water te geven. En uiteraard
is het met het warme weer extra belangrijk om
genoeg te blijven drinken. Oasen kan die extra
vraag naar drinkwater goed aan.
Wanneer de zon meer schijnt en er weinig regen
valt, zien we dat direct terug in het gebruik. In 2021
piekte het drinkwatergebruik op woensdag 16 juni.
Op die dag verpompte Oasen 159 miljoen liter
drinkwater. Dat is ongeveer 25% meer dan op
een gemiddelde dag. Het absolute record van
164 miljoen liter uit 2015 werd niet overtroffen.
Stromend water uit de kraan is geen vanzelfsprekendheid, zeker niet tijdens de warme
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Jaarverslag 2021 Bestuursverslag | De waarde die we creëren

x 1.000 liter
4.600.000

4.400.000

4.200.000

4.000.000

3.800.000

Drinkwatergebruik in 2021
Traditioneel is het drinkwatergebruik het hoogst
in de vroege zomer. Wanneer
de vakantie van start gaat,
keldert het drinkwatergebruik direct.

3.600.000

3.400.000

3.200.000

3.000.000

jan

feb

mrt

apr

mei

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

2021
2020
2019
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289
Het aantal
lekkages in
2021 op een
netwerk van
4.266 km
leidingen:

Hoofdleiding lekkages
279
Transportleiding lekkages 10

Samenwerken
met De Stichtse
Rijnlanden
Vanaf 2023 gaat Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
het restwater van De Hooge Boom
op de rioolwaterzuivering in
Woerden verwerken. Walter van
der Meer en Constantijn Jansen op
de Haar (De Stichtse Rijnlanden)
tekenden in september een
samenwerkingsovereenkomst.

maanden. We moeten dan meer doen om
voldoende drinkwater te kunnen leveren.
Zuiveringsstations draaien op een hogere
capaciteit, en ook het leidingnet moet meer
liters transporteren naar onze klanten.
Een voorwaarde om dat te kunnen doen,
is dat de infrastructuur op orde is. Dit betekent
dat we leidingen op tijd moeten vervangen om
te veel lekkages te voorkomen. Tegelijkertijd
moeten we zorgen voor degelijk onderhoud
op de zuiveringsstations, zodat alle
infrastructuur ook daar in optimale
conditie blijft.
Hernieuwde en verbeterde
samenwerkingen met partners
Wanneer we onze infrastructuur vervangen,
willen we dat doen met zo min mogelijk overlast
voor de omgeving. Bij de aanleg, het onderhoud

en vervanging van onze drinkwaterleidingen,
moet de grond open worden gemaakt. Dit geldt
ook voor de andere netbeheerders. Om overlast
te beperken en zo efficiënt en betrouwbaar
mogelijk te zijn, willen we de aanleg van kabels
en leidingen zoveel mogelijk gezamenlijk doen
met netbeheerders. In dat kader hebben we
onder de naam Structin al decennia een
samenwerkingsovereenkomst met andere
netbeheerders in Zuid-Holland. Daarin zitten
naast Oasen ook Stedin, Liander en Dunea. In
2021 zijn stappen gezet om deze samenwerking
verder te intensiveren. We zijn gestart met twee
aanbestedingen om aannemers aan ons te
binden die het werk gaan uitvoeren.
Ook de samenwerking met aannemers hebben
we verder verbeterd. Oasen is in 2021
aangehaakt bij het Digitaal Samenwerkings-

Meer lekkages
door schades
In 2021 waren er meer
lekkages ten opzichte van een jaar
eerder. Het aantal leidingbreuken
steeg met 63 naar 289 lekkages.
Voor een groot deel komt dat door
graafschades bij werkzaamheden.
Zoals bijvoorbeeld aan Noordeinde
in Roelofarendsveen waarbij de
straat blank kwam
te staan.

platform (DSP). Met dit platform kunnen we via
een gestandaardiseerd protocol samenwerken
met aannemers die nieuwe aansluitingen aanleggen. Daarmee verlopen werkzaamheden een
stuk efficiënter. Niet alleen verbetert de communicatie door gezamenlijk gebruik te maken van
het DSP, we kunnen ook precies de voortgang
van werkzaamheden volgen en kunnen sneller
schakelen op lokale omstandigheden.
IT cruciaal voor drinkwatervoorziening
Een cruciaal onderdeel in onze drinkwaterinfrastructuur en ons bedrijf is IT. Zonder IT komt
er tegenwoordig geen drinkwater meer uit de
kraan. Daarom is het van groot belang dat we
in de infrastructuur en het applicatielandschap
weer verbeterslagen doorvoeren om onze
digitale infrastructuur goed functionerend,
maar ook goed beveiligd te houden. Met de
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Gezamenlijke
boring in Gorinchem
In Gorinchem bundelden we
onze krachten met Stedin voor het
verleggen van elektriciteitskabels,
gas- en drinkwaterleidingen in de
binnenstad. Dit was nodig in verband
met de toekomstige dijkversterking
van Waterschap Rivierenland tussen
Gorinchem en Waardenburg. Onderdeel
van de werkzaamheden was een complexe
boring in de binnenstad. Grote kranen
waren nodig om de 400 meter lange
drinkwaterleidingen te
begeleiden.
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stations aan de Lek naar de regio’s Alphen aan
den Rijn en Leiderdorp. Om onze drinkwatervoorziening aan deze regio's robuust te houden,
zetten we in op uitbreiding van het leidingnetwerk met een back-up voor de slagader. Zo
kunnen we drinkwater leveren via meerdere
routes. Zodra de haalbaarheidsstudies zijn
afgerond, verwachten we de deelprojecten
vanaf 2023 in fases te gaan aanleggen.

Aantal storingen
productielocaties
gedaald
Waar we in in 2020 nog 382 storingen
op zuiveringslocaties hadden, waren
dit er in 2021 nog 310. De afname van
storingen kunnen we realiseren door
analyses en het treffen van beheersmaatregelen. Klanten merken
overigens niets van deze storingen,
de drinkwatervoorziening
gaat gewoon door.

toenemende dreigingen van buitenaf, zoals
digitale aanvallen, hebben we op dit gebied
het afgelopen jaar nieuwe stappen gezet.
We hebben onze IT-systemen daar goed op
ingericht en in 2021 hebben we extra aandacht
besteed aan het op orde brengen van de
besturing. Dit is in lijn met de nieuwe organisatie,
om zeker te weten dat we digitaal veilig kunnen
blijven werken. Onder andere door de beveiliging
verder aan te scherpen met detectie- en
preventiemiddelen. We blijven goed kijken
naar de samenhang in de beveiliging van onze
digitale en fysieke infrastructuur.
Lange Termijn Infrastructuurplan 2040
Om grip te houden op toekomstige drinkwater-

2021
2020
2019
2018
2017

310
382
499
346
332

ontwikkelingen, stelde Oasen enkele jaren
geleden het Lange Termijn Infrastructuurplan
2040 op. In dit plan zijn de keuzes beschreven
voor de ontwikkeling van de drinkwaterinfrastructuur van Oasen. Om verwachtingen op tijd
bij te stellen aan de realiteit, wordt het plan
regelmatig herzien. Zo ook in 2021. De prognose
van het drinkwatergebruik is ongewijzigd
gebleven. Naast een actualisatie van de projecten
is de belangrijkste verbetering van het Lange
Termijn Infrastructuurplan dat ook grotere
ICT- en onderhoudsprojecten zijn opgenomen,
zodat we ook op het gebied van veiligheid
en informatiebeveiliging up-to-date blijven.
In het Lange Termijn Infrastructuurplan is
een ingrijpende uitbreiding van de drinkwaterinfrastructuur opgenomen. Een grote
transportleiding, de zogenaamde slagader,
brengt drinkwater vanuit onze zuiverings-

Nieuw wingebied Alblasserwaard
of Krimpenerwaard
Een ander resultaat van het Lange Termijn
Infrastructuurplan is dat we aanvullende
win- en productiecapaciteit moeten ontwikkelen om aan de stijgende drinkwatervraag te
blijven voldoen. Onderzoek wijst uit dat, als
we niks doen, er rond 2030 voor Oasen een
drinkwatertekort zal ontstaan.
De provincie Zuid-Holland heeft zeven
gebieden aangewezen met strategische
reserves van zoetgrondwater. Deze gebieden
liggen in de Alblasserwaard en de Krimpenerwaard. Onderzoek naar deze gebieden voor
een locatie voor nieuwe drinkwaterwinning
is gestart in september 2021. Een ingenieursbureau brengt met een milieueffectrapportage
(Mer) alle mogelijke milieueffecten in kaart.
Daarbij wordt ook gekeken naar meekoppelkansen, zoals het combineren van een natuurof recreatiegebied met een nieuw wingebied.
De eerste fase van de milieueffectrapportage
wordt in de zomer van 2022 voorgelegd
aan Oasen en de provincie Zuid-Holland.
Vervolgens worden één of twee kansrijke
locaties geselecteerd voor meer gedetailleerd
onderzoek in de volgende fase.

Ultieme Waterfabriek
Weersextremen en de klimaatverandering eisen
dat we in Nederland fundamenteel anders
moeten omgaan met de inrichting en het
beheer van onze watersystemen. Zelfs in een
waterland als Nederland kan (lokaal) een tekort
aan zoetwater ontstaan. Omdat deze bronnen
in toenemende mate onder druk staan, zijn we
gedwongen om ook op zoek te gaan naar
alternatieve bronnen. In dat kader startten
we in 2021 met het demonstratieproject de
Ultieme Waterfabriek.
In dit samenwerkingsverband willen verschillende drinkwaterbedrijven, waterschappen en
kennisinstellingen uit heel Nederland een bijdrage leveren aan de discussie over de transitie
van het watersysteem en het (her)gebruik van
water. Kijkende naar alternatieve bronnen voor
drinkwater, wordt gezuiverd afvalwater vaak
genoemd. In diverse landen wordt gezuiverd
afvalwater ook al jaren in de praktijk ingezet als
bron. Dit vraagt echter wel om fundamentele
veranderingen in ons gezamenlijk denken en
doen in de waterketen. Zowel op technisch,
economisch, juridisch, ecologisch, sociaalcultureel én institutioneel vlak.
Met een demonstratie-installatie wordt
onderzocht of op betrouwbare, duurzame,
kosteneffectieve en toekomstbestendige
wijze drinkwater kan worden gemaakt uit
gezuiverd afvalwater. Ook wordt in beeld
gebracht welke bijdrage dit kan leveren aan
de watertransitie en de duurzaamheid in
Nederland. Voor de aanpak en uitvoering
van dit project bestaat geen spoorboekje
met een uitgestippelde route.
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Uitgelicht

Bouw
De Put
 ijna honderd jaar heeft het
B
verouderde zuiveringsstation klanten
van vers water voorzien. Met de sloop
verdween een stukje van de drinkwatergeschiedenis onder de sloophamer. Dat maakt wat los. Tegelijkertijd is het een noodzakelijke stap
voor de toekomst. Want door onder
andere klimaatverandering en gestaag
toenemende verontreinigingen
staan onze drinkwaterbronnen in
Nieuw-Lekkerland, als we niets doen,
op den duur onder druk. Een nieuw
gebouw, nieuwe leidingen, installaties
en geavanceerde zuiveringstechnieken
zorgen ervoor dat we anno 2022 in
deze regio klaar zijn voor de toekomst.
Na de sloop van het oude zuiveringsstation zag het bouwterrein er
begin 2021 winters en rustig uit.
De bedrijvigheid startte weer in
maart, toen we de eerste heipaal
aanbrachten. Daarna volgden de
andere 348 betonnen heipalen en
kwam de bouw terecht in een stroomversnelling. In enkele weken waren de

K

lanten van Oasen hoeven niet dagelijks stil te staan bij schoon
en veilig drinkwater. Afgelopen jaar gold dat niet voor onze
klanten aan de Middelweg in Nieuw-Lekkerland. Tegenover hun
woningen verdween een verouderd zuiveringsstation om plaats te
maken voor de nieuwe. Een forse en noodzakelijke verandering
om de drinkwatervoorziening veilig te stellen. Naast dat de bouw
zorgt voor overlast, gaf dit project ook een nieuwe, andere kijk op
het werk van een drinkwaterbedrijf.

contouren van het nieuwe gebouw al
zichtbaar. De staalconstructie gaf een
imposante indruk van de omvang.
Later werd het stalen frame voorzien
van grijze platen. Later worden deze
nog bekleed met houten delen. Met
nieuwsbrieven, chatberichten en
persoonlijke gesprekken hielden we
de omwonenden op de hoogte. Door
goed met elkaar in gesprek te blijven,
konden we rekening houden met hun
wensen en zo de overlast zoveel
mogelijk beperken.
Ook in het zuiveringsstation werden
de nodige meters gemaakt. Zo
bouwden we de membraanfilters in
die straks het grondwater zuiveren
tot drinkwater. Ook plaatsten we
waterbuffers waarin we het drinkwater tijdelijk opslaan voordat we
het naar onze klanten transporteren.
Alle bouwwerkzaamheden zijn
volgens planning verlopen. Zodoende
konden we aan het einde van het jaar
de vlag hijsen vanwege het bereiken
van het hoogste punt. Een prestatie

waar we trots op zijn. De bouw bleef
ondanks het coronavirus door ieders
inzet op volle toeren doordraaien.
In 2022 gaan we verder met de
afbouw van de installaties. Als we
alles uitvoerig hebben getest en
zeker weten dat het goed is, werken
we toe naar een feestelijke opening.
Voordat het zover is, blijf ik dagelijks
stilstaan bij dit technische avontuur
waarin passie en vakmanschap samen
komen. Drinkwater is allesbehalve
vanzelfsprekend. Dagelijks bouwen en
onderhouden we bij Oasen de drinkwatervoorziening van morgen zodat
het opendraaien van de kraan over
vijftig jaar nog steeds het glas vult
met onberispelijk drinkwater.

Harm Kien
Projectleider Infrastructuur
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1.
2.
Gemak door de
excellente dienstverlening en
communicatie

:)

Met onze excellente dienstverlening
willen we een service leveren
die voldoet aan de behoeften en
verwachtingen van onze klanten. Een
excellente dienstverlening betekent
dat drinkwaterzaken gemakkelijk
te regelen zijn, we klanten goed
antwoorden op vragen en we
drinkwatergebruikers tijdig en duidelijk
informeren over veranderingen in de
drinkwatervoorziening. Waar mogelijk
digitaal, waar nodig persoonlijk, maar
altijd strevend naar maatwerk. In onze
communicatie vertellen we over ons
werk en we spelen in op gebeurtenissen
rondom drinkwater en gezondheid.
We vinden het belangrijk dat klanten
de waarde van drinkwater kennen en
vertrouwen blijven houden in Oasen.
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Klanttevredenheid
		Cijfer
Aantal
		
Klachtenafhandeling 		 8 38
Meterstand & facturatie		
8,6 506
Verhuizen		
8,7 1421

Watermeter niet bereikbaar 18

Gewogen gemiddelde		 8,7

2021
2020
2019
2018
2017

Klanttevredenheid stijgt verder
Oasen heeft de klanttevredenheid in 2021
weer wat verder kunnen opschroeven.
Klanten beoordeelden onze dienstverlening
met een 8,7. Daarmee is het rapportcijfer
voor onze service gestegen ten opzichte van
2020 (8,5). We kunnen onze dienstverlening
pas verbeteren als we weten hoe klanten die
ervaren. Daarom meten we na elk contact
via een klanttevredenheidsonderzoek hoe
de klant onze dienstverlening op dat moment
beoordeelt. Doordat we onze online dienstverlening verbeterden, zagen we het aantal
vragen van klanten dalen met 3%. Het team
Klant kreeg vooral vragen over verhuizingen
en facturen. Ook het servicelevel, in dit geval
het aantal telefoontjes dat binnen twintig
seconden wordt aangenomen, konden we

8,7
8,5
8,4
8,4
8,2

8,7
Klanttevredenheid over het
contact met
Oasen is weer
gestegen.

verder verbeteren. Was dit in 2020 nog 84,7%,
in 2021 steeg dit percentage naar 85,4%. De
website werd in 2021 bijna 900.000 keer bezocht.
Vooral om de watermeterstand door te geven,
informatie over storingen op te zoeken en
verhuizingen door te geven.
MijnOasen in de maak
Om onze online dienstverlening naar het
volgende niveau te tillen en aan de veranderende
verwachtingen van klanten te voldoen, werken
we aan een MijnOasen-omgeving. In dit
persoonlijke klantportaal kunnen onze klanten
meer drinkwaterzaken regelen en kunnen wij
meer maatwerk bieden in de dienstverlening.
Zo hebben klanten straks inzicht in hun jaarlijkse
drinkwatergebruik, de hardheid van kraanwater
en kunnen zij zien waar hun drinkwater

5.496
klachten in 2021

Lekkage gespannen leiding

54

Waterkwaliteit

55

Algemeen

81

Watermeter defect

96

Voorlichting

171

Website

255

Lawaai

273

Lage druk

300

Rekening

456

Lekkage aansluitleiding

576

Lekkage meteropstelling

1.383

Hoofdkraan defect

1.778

Totaal aantal klachten

vandaan komt. Het wordt gemakkelijker om
facturen in te zien en te betalen of het voorschot
aan te passen. Met de bouw van het digitale
platform MijnOasen bieden we een veilig en
gebruiksvriendelijk platform om de komende
jaren op voort te bouwen. Medio 2022 zal het
nieuwe platform live gaan.
Vroegsignalering bij schulden
Oasen vindt het belangrijk dat klanten die
moeite hebben om de drinkwaterrekening
te betalen hulp krijgen. Voor klanten met
betaalproblemen biedt Oasen in eerste instantie
een passende betalingsregeling aan. Soms
lukt het klanten alsnog niet om de rekening te
betalen en dan is tijdige hulp nodig. Lagere
schulden zijn immers makkelijker op te lossen.
In dat licht is op 1 januari 2021 de gewijzigde

5.496

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)
van kracht geworden. Hiermee is de vroegsignalering van problematische schulden een
wettelijke taak geworden van de gemeente.
Oasen was betrokken bij de totstandkoming
van het Landelijk Convenant Vroegsignalering.
Hierin maakten de tien drinkwaterbedrijven
in Nederland samen met de NVVK (branchevereniging voor schuldhulpverlening), verhuurders, energiebedrijven en zorgverzekeraars
afspraken om signalen over betaalachterstanden op tijd aan gemeentes door te geven. De
gemeente neemt vervolgens contact op met de
betreffende inwoner en kijkt naar gepaste hulp.
Voordat een signaal naar de gemeente wordt
gestuurd zal Oasen eerst zelf met een
maatschappelijk verantwoorde incasso-
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2021
2020
2019
2018
2017

8,4
8,4
8,4
8,6
8,6

8,4
Het imago van
drinkwater
blijft
ijzersterk.

procedure proberen de klant tot betaling
te bewegen. Dat houdt in dat we minimaal
twee herinneringen sturen en proberen
om persoonlijk in gesprek te gaan.
Drinkwaterkwaliteitsbeleving en
vertrouwen in Oasen stabiel hoog
Naast de klanttevredenheidsonderzoeken,
doet Oasen jaarlijks onderzoek naar de
kwaliteitsbeleving en het vertrouwen dat
klanten hebben in ons bedrijf. In 2021 gaven
onze klanten het drinkwater voor de
derde keer op een rij het rapportcijfer 8,4.
Ook zegt 98% van onze klanten vertrouwen
te hebben in Oasen als drinkwaterleverancier. Bijna 93% vindt ons deskundig en meer
dan 96% is in het algemeen tevreden over
het werk van Oasen. Daarmee blijft de

drinkwaterkwaliteitsbeleving en het
vertrouwen in Oasen op een stabiel en zeer
hoog niveau.

Nieuw
drinkwatertappunt
Waddinxveen
In 2021 openden we vier
nieuwe drinkwatertappunten
in ons voorzieningsgebied.
Een daarvan was dit
openbare tappunt
in Waddinxveen.

Uit het klantonderzoek komen ook verbeterpunten naar voren. Zo zeggen verschillende
klanten weinig van ons te horen. 66% brengt
jaarlijks maximaal één keer een bezoek aan
onze website, veelal om de watermeterstand
door te geven. Als klanten al contact met ons
opnemen, dan gaat het vaak over administratieve zaken, zoals het betalen van de rekening
of wanneer er een vraag is over de factuur.
We zouden meer willen weten over onze
klanten. Bijvoorbeeld wat hun dienstverleningswensen en -voorkeuren zijn. Kennis daarover
helpt Oasen om de dienstverlening te verbeteren. Maar ook om meer maatwerk te kunnen

leveren in de communicatie en de betrokkenheid
bij ons bedrijf en product verder te vergroten.
Educatie voor onze jonge,
toekomstige klanten
Oasen heeft een educatieprogramma voor
basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8.
Met dit programma maken we kinderen al op
jonge leeftijd bewust van gezond en duurzaam
kraanwater. Ook willen wij ze interesseren
voor de techniek achter het maken van
drinkwater. Spelenderwijs leren we ze alles
over het maken van drinkwater. Op een
zuiveringsstation laten we ze het zuiveringsproces van drinkwater zien en kunnen de
kinderen proefjes doen. Vanwege de coronamaatregelen konden deze lessen in 2021 niet
doorgaan. Toch zaten we niet stil. Het gaf ons
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Water met
een smaakje
Met een paar
ingrediënten smaakt
kraanwater weer
net even anders. Op
oasen.nl/recepten
staan tips voor
heerlijke variaties.

de kans om het complete programma te
vernieuwen en de educatieruimte te verbouwen.
Alles is klaar voor onze jonge klanten. Die we
hopelijk in het najaar van 2022 weer mogen
verwelkomen en verrassen met alle leuke en
educatieve activiteiten om de wereld achter
de kraan verder te ontdekken.
In 2021 ging het online educatieplatform
Les je dorst live. Op dit platform staan
verschillende drinkwaterbedrijven op een
kindvriendelijke wijze stil bij de educatieve
kant van drinkwater. Juist in de coronatijd
waarin onze educatielessen niet door konden
gaan, was dit een welkome online oplossing.
Op dit platform ontdekken alle basisschoolleerlingen op een leuke manier hoe drinkwater
gemaakt wordt. Maar ook hoe en waarom

het belangrijk is om er bewust mee om te gaan,
én dat het een gezonde dorstlesser is. Het
platform is gericht op docenten en leerlingen
van de basisscholen. Van de kleutergroep tot
en met groep 8. Les je dorst is een initiatief
van zeven drinkwaterbedrijven in Nederland.
Naast Oasen doen ook Evides, Vitens, Brabant
Water, Waternet, Waterbedrijf Groningen en
Watermaatschappij Drenthe mee.
Nationale Kraanwaterdag
Op Nationale Kraanwaterdag zetten we ons
drinkwater extra in het zonnetje bij basisschoolleerlingen. Die dag drinken kinderen in het
voorzieningsgebied van Oasen alleen kraanwater en geen gezoete drankjes. Ook staan we
op Kraanwaterdag extra stil bij de route die
het water aflegt voordat het thuis uit de kraan

stroomt en vertellen we waarom het drinken van
water belangrijk is voor het lichaam. In 2021 openden we de Kraanwaterdag feestelijk bij openbare
basisschool De Twee Wieken in Zwijndrecht.
Uit een poll van het Jeugdjournaal bleek dat bijna
90% van de ondervraagde kinderen kraanwater
lekker vindt. Uit een eigen onderzoek van alle
drinkwaterbedrijven in Nederland blijkt dat
ongeveer driekwart van de leerlingen van
groep 7 en 8 hoogstens twee glazen water
per dag drinkt. Dit beeld kwam ook al naar voren in
de laatste voedselconsumptiepeiling van het RIVM.
De drinkwaterbedrijven zetten zich in om de drinkwaterconsumptie van kinderen te verdubbelen
en vinden het van groot belang dat kinderen
ook weten waarom het drinken van kraanwater
zo goed is.

Fietsroutes
langs bronnen en
drinkwatertappunten
In de zomer startten we met Oasenfietsroutes. Via de mobiele app Routiq
volg je de routes langs onder andere
onze winvelden met groene huisjes en
zuiveringslocaties. Onderweg kom je langs
openbare drinkwatertappunten waar
waar je je bidon kunt vullen
met vers en gezond
drinkwater.
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Kraanwaterdag
Op 22 september ging
Kraanwaterdag feestelijk van
start bij OBS De Twee Wieken
in Zwijndrecht. Namens Oasen werd
een watertappunt aangeboden voor
in de school. Zo is het gemakkelijker
en aantrekkelijker voor kinderen
om kraanwater te tappen.
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Uitgelicht

D

Slimme watermeters:
de technologie
van de toekomst?

e digitalisering in de drinkwaterwereld neemt steeds verder toe. Een mogelijk
nieuwe stap is de slimme watermeter. In tegenstelling tot de elektriciteitsmeters zijn digitale watermeters nog geen gemeengoed in huishoudens. In een
pilot doet Oasen onderzoek naar de werking en toegevoegde waarde van de
slimme watermeter. Door in de praktijk kennis en ervaring op te doen met deze
nieuwe meters, wil Oasen een keuze maken voor de toekomst. Gaan we voor
slimme watermeters, of blijven conventionele watermeters het voordeel houden?

Oasen staat aan de vooravond van
een grote vervangingsopgave van
watermeters. Een groot deel van de
watermeters in ons gebied loopt
tegen het einde aan van de levensduur.
Omdat watermeters vele jaren
meegaan, willen we vooraf een
verantwoorde keuze maken voor
welk type watermeter we gaan.

startte in 2021, plaatsten we 700 slimme
watermeters bij klanten in Sliedrecht en
Gouda. We analyseren twee type meters
met verschillende technologieën. Welke
data willen we opslaan? Hoe gaan we
dat doen en hoe vaak? Ook zijn de
robuustheid, de betrouwbaarheid en de
storingsgevoeligheid van het systeem
cruciaal.

 en slimme watermeter is een digitale
E
meter die met sensoren data over
drinkwater verzamelt. Dan gaat het
natuurlijk over de stand van de watermeter, maar ook de temperatuur. Het
betekent dat klanten niet langer de
jaarlijkse meterstand aan ons door
hoeven te geven. Deze kunnen wij op
afstand uitlezen. Ook voor Oasen biedt
de slimme watermeter kansen. Zo
kunnen we veel preciezer zien welke
gebieden op welke momenten het
meeste drinkwater nodig hebben.
Daarnaast helpt het om de facturering
veel efficiënter te laten verlopen.
In 2015 voerden we al een eerdere
kleinschalige pilot uit met slimme
watermeters. Bij de vervolgpilot die

Een belangrijk aspect bij de implementatie van een slimme watermeter is dat
de privacy van klanten geborgd wordt.
Zo kan het watergebruik bijvoorbeeld
iets zeggen over of iemand wel of niet
thuis is. Daarom is het van belang
dat de data versleuteld verstuurd
wordt en uitsluitend beschikbaar is
voor de betrokken personen.
Kijkend naar de toekomst heeft de
slimme watermeter potentie en kan
het voordelen opleveren, ook voor
onze klanten. We kunnen klanten
meer inzicht geven in hun drinkwatergebruik in hun eigen klantportaal,
waardoor ze zich bewuster worden
van hun dagelijkse drinkwatergebruik.

Met een druksensor kan een plotse
drukvermindering gemeten worden.
Bij mogelijke lekkages of afwijkingen
kunnen we klanten waarschuwen.
Natuurlijk nemen we met een kritische
blik de kosten mee. Een slimme watermeter heeft een hogere aanschafprijs
dan een conventionele watermeter. Daar
staat tegenover dat waterbesparing,
een efficiëntere facturatie en minder
lekkages juist kosten besparen. Alles
afgewogen nemen we passende beslissingen voor Oasen en onze klanten voor
de juiste meter van de toekomst.

Herman van Noorloos
IT-Projectleider

22

Jaarverslag 2021 Bestuursverslag | De waarde die we creëren

1.
3.
Aantrekkelijke
werkgever met
een bijzondere
missie

Bij Oasen draagt iedere medewerker
op zijn of haar manier bij aan de
bijzondere missie van Oasen. Om de
grote investeringsopgave die voor ons
ligt aan te gaan, leunen we op de kennis,
kunde en de passie van medewerkers.
De afgelopen jaren is gewerkt aan
een organisatieverandering om
procesgerichter te kunnen werken. Een
ander aspect is de hernieuwde cultuur.
Nog meer dan voorheen draait het in
ons denken en doen om eigenaarschap,
samenwerking en continue verbetering.
Met de krapte op de arbeidsmarkt
ondervinden we al enige jaren een
tekort aan personeel. Zeker als het
gaat om technische en IT-functies.
Door Oasen op de kaart te zetten als
aantrekkelijke werkgever in de regio,
willen we potentiële medewerkers
enthousiast maken om voor ons
drinkwaterbedrijf te komen werken.
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Ommetje in
coronatijd

Uniformeren van
projectstructuur
Teams die verantwoordelijk
zijn voor de productie en distributie
van drinkwater en IT, werkten
samen aan het uniformeren van de
projectstructuur. De teams werken
nu vanuit een gelijke structuur en
aanpak. Dat zorgt voor een betere
onderlinge samenhang en een
uniforme sturing.

Nieuwe procesgerichte organisatie
Oasen is in 2021 begonnen met een nieuwe
organisatiestructuur. De organisatieverandering
die daaraan voorafging had een aantal doelen.
Door de organisatiestructuur te versimpelen met
minder managementlagen zijn verantwoordelijkheden lager in de organisatie komen te liggen.
Hierdoor is er meer ruimte ontstaan voor persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast is er gekozen
voor een procesgestuurde structuur waarin het
drinkwaterproces centraal staat. We kunnen
nu gerichter sturen op onze strategie en sneller
beslissingen nemen.
Verder is onze bedrijfsvoering overgegaan op
integraal assetmanagement. Dit betekent dat
vanuit een totaaloverzicht wordt geprioriteerd
en bepaald welke projecten we op welk moment

oppakken. Het zorgt voor een heldere planning en
besluitvorming. Al deze veranderingen hebben een
stuwende kracht op onze wendbaarheid en slagvaardigheid. Dat is cruciaal voor het vele werk dat
ons te doen staat.
Werving van personeel
Door het organisatieveranderingstraject en de uitstroom zijn in 2021 in totaal 80 vacatures ontstaan.
Om deze in te vullen is een grote opgave. Uiteindelijk is het gelukt om 69 vacatures in te vullen. Tot
op heden staat nog een aantal vacatures open.
Alle leidinggevende functies kwamen begin 2021
beschikbaar, deze konden we binnen enkele
maanden opvullen. Dat ging deels met huidige
medewerkers van Oasen. Daarnaast hielden we een
intensieve wervingscampagneom van buiten de
organisatie teammanagers naar binnen te halen.

Gedurende het jaar deden
meer dan vijftig medewerkers
mee aan het Ommetje. Met dit
initiatief van de Hersenstichting
wandelden zij elke dag minimaal
20 minuten. Het Ommetje bleek
erg behulpzaam in de tijd van
veel thuiswerken en minder
mogelijkheden voor
sportactiviteiten.

Leiderschapsprogramma voor teammanagers
Naast de inrichting van de nieuwe organisatie,
startten we in 2021 met een nieuw leiderschapstraject. Goed leiderschap is altijd in
ontwikkeling. Het betekent dat verwachtingen
veranderen en dat daarmee ook competenties van
teammanagers meegroeien. Voor teammanagers ligt er een belangrijke opgave om
medewerkers te helpen, zodat ze met plezier,
autonomie en betrokkenheid hun werk doen.
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Welkom
bij Oasen

Werving van nieuwe
medewerkers
Door het organisatieveranderingstraject
ontstonden er nieuwe vacatures. Deze
vervulden we deels met eigen medewerkers
en daarnaast hielden we een intensieve
wervingscampagne om van buiten de
organisatie medewerkers naar
binnen te halen.
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Civiele
Bedrijvendagen
Voor Oasen is het goed om in contact
te komen met jonge studenten met
een civiel technische achtergrond.
Daarom was Oasen weer aanwezig bij
de online Civiele Bedrijvendagen.
Namens Oasen gaven Florian en
Irene een digitaal kijkje in de keuken
van Oasen. In totaal deden meer dan
1000 studenten mee aan de
Civiele Bedrijvendagen.

Door een coachende manier van leidinggeven
werken teams optimaal samen, laten medewerkers eigenaarschap zien en kunnen er betere
resultaten geboekt worden. In het leiderschapsprogramma, dat doorloopt in 2022, gaat het
niet alleen om het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten. Ook leren de teammanagers, waarvan een groot deel in 2021 bij Oasen aan de slag
is gegaan, de nieuwe organisatie beter kennen.
Start nieuwe termijn ondernemingsraad
Oasen hecht waarde aan een goede en duurzame
verhouding tussen de ondernemingsraad (OR),
de directie en de raad van commissarissen (RvC).
Binnen Oasen heeft de OR een actieve en
belangrijke rol. In 2021 was de start van een
nieuwe termijn van de OR, met een nieuwe
samenstelling. Na het afronden van het

Trainingen
geven aan collega’s

organisatieontwikkeltraject richtte het
medezeggenschapsorgaan zich op nieuwe
pijlers: thuiswerken voor medewerkers,
strategisch personeelsbeleid en de voorgenomen
verbouwing van het kantoor in Gouda.
Een nieuw jaar van thuiswerken
In 2021 gingen we het tweede jaar in met
coronamaatregelen. Een jaar waarin we enigszins
gewend waren aan een andere manier van
werken. Op afstand en met minder sociale
contacten. Opnieuw werd de wendbaarheid van
medewerkers op de proef gesteld. Bijna driekwart
van de medewerkers van Oasen werkte deels
of volledig thuis. Technisch gezien verliep dat
vlekkeloos. Onze collega's in de buitendienst
(procesoperators, monteurs, incassomedewerkers, meteropnemers en inspectie) stroopten

de mouwen op, om ondanks de coronamaatregelen, hun waardevolle werk te verzetten.
Om de tevredenheid van medewerkers te
peilen over het werken bij Oasen, en in het
bijzonder hoe het thuiswerken werd ervaren,
schakelden we een onafhankelijk onderzoeksbureau in. Daaruit bleek dat de totale
tevredenheidscore van 7,8 iets lager was
dan in 2020. Desalniettemin is deze score
vergelijkbaar met de landelijke benchmark
Werkend Nederland (rapportcijfer 8).
Oasen-medewerkers zijn over het algemeen
betrokken, trots en zeker van hun baan.
Trainen van eigenaarschap
Een essentieel onderdeel van organisatieontwikkeling is cultuur en persoonlijk eigenaar-

Oasen vindt het belangrijk om
te investeren in kennis en vaardigheden van onze medewerkers.
Ondanks de coronamaatregelen vinden
medewerkers manieren om kennis bij
te houden in hun vakgebied. Waar mogelijk,
organiseerden we zelf gecertificeerde
trainingen voor medewerkers. Zo werden
procesoperators door collega’s
getraind voor werkzaamheden aan
laagspanningsinstallaties
conform NEN3140.

schap. In dat kader volgden meer dan 170
Oasen-medewerkers de online training
Eigenaarschap. Een training waarin medewerkers leren meer invloed uit te oefenen
op het eigen gedrag.
Eigenaarschap helpt bij het sturen op resultaten,
het vergroten van de professionele rol en van
het lerende vermogen. De training helpt om
handen en voeten te geven aan eigenaarschap,
zodat meteen de verbinding te maken is
met het eigen werk.
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4
Fitterijwedstrijden
Tijdens de tweejaarlijkse beurs AquaTECH in
de Amsterdam RAI zijn de fitterijwedstrijden een
vast programmaonderdeel. Teams van Nederlandse
drinkwaterbedrijven proberen in deze wedstrijd
zo snel en netjes mogelijk een huisaansluiting
te maken op een met water gevulde leiding.
Oasen nam deel met twee teams; een
leerlingteam (op foto) en een managementteam. Het managementteam eindigde
net naast het podium op een
vierde plaats.
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Mens & Organisatie

Mobiliteit
Instroom
Er zijn in 2021 in totaal 35 nieuwe medewerkers
gestart bij Oasen, een instroom van 13,06%.
Dat is meer dan het voorgaande jaar (9,6%).

Lengte
dienstverband
in jaren
<1
1<5
5 < 10
10 < 15
15 < 20
20 < 25
25 < 30
30 < 35
35 < 40
> 40

Aantal in

2021

2020

33
75
37
36
21
12
11
12
18
13

23
71
45
38
20
11
10
17
21
12

268

268

12,56
jaar

Gemiddelde
duur dienstverband

Totaal

Aantal in

Aantal in

2021

Leeftijd
< 20
20 < 25
25 < 30
30 < 35
35 < 40
40 < 45
45 < 50
50 < 55
55 < 60
> 60

Totaal

46,59
Gemiddelde
leeftijd medewerkers

Aantal in

2020

1
1
9
36
40
38
25
30
42
46

1
1
13
42
42
32
20
37
35
45

268

268

Uitstroom
Er zijn 35 medewerkers uit dienst gegaan in
2021. Een uitstroom van 13,06%. Ten opzichte van
2020 (10%) is ook dat een stijging. Negen van de
vertrekkende medewerkers gingen met pensioen.

Doorstroom
Gedurende 2021 zijn er 34 medewerkers intern
doorgestroomd binnen Oasen. De kennis blijft
binnen Oasen, het biedt medewerkers de kans
om te groeien in hun talenten en het bevordert
de interne samenwerking.

Aantal medewerkers
Naar verhouding verdeling man/vrouw in 2021

193

75

Man

Vrouw

3,9%

4,3%

verzuimpercentage
totaal

verzuimpercentage
in 2020
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4.
1.
Verduurzamen
van de watervoorziening en onze
bedrijfsvoering

Oasen is vastberaden om haar bijdrage
te leveren aan het behalen van de
klimaatdoelstellingen. We maken zo
duurzaam mogelijk drinkwater en
redeneren daarbij vanuit de gehele
waterketen. Zuinig omgaan met de
aarde is voor ons van groot belang.
In 2020 en 2021 werkte Oasen drie
doelstellingen verder uit in het kader
van de Sustainable Development Goals
(SDG’s) van de Verenigde Naties: duurzame
energie, klimaatactie en goede banen.
De SDG’s vormen een mondiale agenda
om de wereld tot een betere plek te maken
in 2030. Oasen blijft zich onverminderd
inzetten om projecten en maatregelen
uit te voeren die nodig zijn om onze
klimaatdoelstellingen te behalen.
De natuur speelt een belangrijke rol in een
duurzame drinkwatervoorziening. Mede
door de energietransitie neemt de druk
in de ondergrond toe. Het spanningsveld
tussen ruimtelijke ontwikkelingen en
grondwaterwinning wordt steeds groter.
Daarom is een goede samenwerking en
relatie met onze omgeving belangrijk.

29

Jaarverslag 2021 Bestuursverslag | De waarde die we creëren - 1. Zekerheid van onberispelijk drinkwater uit de kraan

Natuurbeheer
winveld Crezeepolder
Het winveld in natuurgebied
Crezeepolder bij Ridderkerk onderging
in een jaar tijd een metamorfose. Met een
vernieuwd beheer krijgen kruiden de kans
om te groeien en creëren we ideale leefomstandigheden voor vogels, zoals de kluut.
Dit voorjaar broedden hier maar liefst 92
paar kluten en in de zomer kleurt de oever
nu paars en geel door de bloeiende grote
kattenstaarten en heelblaadjes. De
Crezeepolder beheert Oasen in
samenwerking met het ZuidHollands Landschap.

30

Jaarverslag 2021 Bestuursverslag | De waarde die we creëren

CO₂ voetprint

30.000
25.000
20.000

2019

2020

2021

15.000

Scope 1

3.295

3.359

3.353

10.000

Scope 2

15.900

13.814

4

Scope 3

8.219

8.911

10.313

27.414

26.084

13.670

Totaal

5.000
0

2019

Scope 1

directe CO₂- uitstoot via eigen bronnen, waaronder gas en diesel.

Scope 2

indirecte CO₂-uitstoot via gekochte bronnen voor elektriciteit of warmte.

Scope 3

indirecte CO₂-uitstoot van andere organisaties voor Oasen-bedrijfsvoering.

2020

2021

Duurzame
bouwplaats
De Hooge Boom
CO₂-voetafdruk onder de loep
Het opstellen van een eigen CO₂-voetafdruk
doet Oasen sinds enkele jaren. Hiermee willen
we meer inzicht krijgen in onze CO₂-emissies,
zodat we de CO₂-impact in onze bedrijfsvoering
kunnen verminderen. In 2020 was onze bruto
CO₂-voetafdruk berekend op 26.000 ton. In
2021 was dit nog 14.000 ton. In de indirecte
CO₂-emissies is daarentegen een verhoging te
zien doordat er een groot project met stalen
leidingen is uitgevoerd in 2021 (langs de A27).
Ook is er meer natronloog gebruikt ten opzichte
van voorgaande jaren waarin renovatiewerkzaamheden plaatsvonden op zuiveringsstation C. Rodenhuis in Bergambacht.
Naast het in kaart brengen van onze CO₂voetafdruk, hebben we ook een start gemaakt

met CO₂-beprijzing. Bij CO₂-beprijzing wordt
de schade die ontstaat door uitstoot van
broeikasgassen vertaald naar een prijs. Zo
neem je de impact op het klimaat mee in de
prijsvergelijking van varianten. Het streven is
dat we vanaf 2023 organisatiebreed met een prijs
van 100 euro per ton uitgestoten CO₂ werken.
Duurzame energie van Nederlandse bodem
De belangrijkste reden dat Oasen de CO₂-voetafdruk bijna heeft weten te halveren, komt door
de overstap naar Nederlandse duurzame energie.
Sinds 2021 zijn we overgestapt van certificaten
van duurzame Europese energie naar certificaten
van duurzame elektriciteit die opgewekt is in
Nederland. Hiermee stimuleren we het opwekken van duurzame energie in eigen land.
Duurzame energie uit Nederland telt maar zeer

Zonnepanelen leveren de
energie die nodig is voor de
bouwwerkzaamheden op
zuiveringsstation De Hooge Boom.
Op het bouwterrein staan zowel
mobiele zonnepanelen als panelen
op het dak van de bouwkeet.
De zonnepanelen vervangen de
conventionele, op diesel werkende,
aggregaten die normaal gesproken
zorgen voor de elektriciteitsvoorziening tijdens
de bouw.

gering mee voor de indirecte CO₂-uitstoot via
gekochte bronnen voor elektriciteit of warmte.
Om aanspraak te maken op duurzaam geproduceerde energie, kopen we al enkele jaren

certificaten bij CertiQ. Dit is een bedrijf dat door
de overheid speciaal voor het registreren van
deze certificaten is aangewezen. Hierdoor zijn
we ervan verzekerd dat de energie die we kopen
opgewekt is uit duurzame bronnen en zo
verkleinen we onze CO₂-voetafdruk.
CO₂-uitstoot verminderen
door membraanfiltratie
Met de inzet van OSRO kunnen we de CO₂uitstoot verder verminderen. Uit een integrale
vergelijking blijkt dat de drinkwaterproductie
op zuiveringsstation De Hooge Boom met
volstroom OSRO en remineralisatie de CO₂uitstoot met 71% reduceert ten opzichte van
conventionele zuivering. Conventionele
zuivering maakt onder andere gebruik van
pelletontharding en actieve kool. Bij de
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Bloemenpracht
op natuurterreinen
winvelden
Op de afgeplagde delen van
natuurterrein De Steeg in
Langerak groeien sinds 2021 weer
talloze rietorchissen. Ook zijn
meer dan twintig planten van
de gevlekte orchis gevonden.
Dit is voor deze regio een
zeldzame orchideesoort.

Minder honing
door nat weer
In de bijenkasten bij het
Oasen-kantoor in Gouda leven
vier volken. Imker Jannie
onderhoudt deze bijenkasten
en -volken. Ze zag hoe de bijen
dit jaar minder honing
produceerden door het
natte en koude weer
in het voorjaar.

32

Jaarverslag 2021 Bestuursverslag | De waarde die we creëren

Productgroep

11.831

ton

Reststoffen
totaal in 2021

productie daarvan, maar ook bij het vervoer,
wordt CO2 uitgestoten. In totaal zijn ongeveer
75 vrachtbewegingen per jaar nodig voor de
aan- en afvoer van chemicaliën en materialen
bij deze manier van zuiveren. Bij de nieuwe
OSRO-zuivering is nagenoeg al het energieverbruik elektrisch en is er slechts een fractie
van deze chemicaliën nodig.
Veenweidestrategie
In de Zuid-Hollandse veenweiden daalt de
bodem al eeuwenlang. De oorspronkelijke moerassige gebieden zijn steeds verder ontwaterd.
Doordat het veen in contact komt met zuurstof
(oxidatie), 'verbrandt' het en daalt de bodem.
De laatste jaren wordt steeds duidelijker dat bij
de oxidatie van het veen ook veel broeikasgassen
vrijkomen. Dit vraagt om aanpassingen in het

Gewicht (ton)

Steekvast waterijzer

490

Vloeibaar waterijzer

1.239

Filtergrind

918

Kalkkorrels

9.184

In totaal is er 11.831 ton aan
reststoffen door AquaMinerals
afgevoerd voor hergebruik.
Deze reststoffen komen vrij bij
de productie van drinkwater.

huidige gebruik van de grond. Tegelijkertijd
moet er perspectief zijn voor de landbouw.
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat
de CO₂-uitstoot uit veen in 2030 aanzienlijk
verminderd moet worden. Daarom gaat de
provincie Zuid-Holland samen met Oasen,
waterschappen, gemeenten en landbouwen natuurorganisaties een plan uitwerken voor
veenweidegebieden; de veenweidestrategie.
De samenwerkende partners hebben in het
najaar de eerste uitgangspunten en doelstellingen van de veenweidestrategie
vastgelegd in een startnotitie.
Verduurzamen door CO₂-dosering
CO₂ kan ook behulpzaam zijn in de verduurzaming. CO₂ is een duurzame toepassing in het
zuiveringsproces dat de na-ontharding in de

Inwoners
Sragen aangesloten
op drinkwater
Sinds 2017 werken we onder de
paraplu van WaterWorX samen met
waterbedrijf Sragen uit Indonesië.
Ondanks de pandemie, waarin reizen
niet mogelijk was, is er veel bereikt.
Een nieuw laboratorium is gebouwd
en er zijn twee nieuwe gebieden
aangesloten op het distributienet.
Zo’n 5.000 mensen kregen daarmee
toegang tot betrouwbaar water.

onthardingsreactoren stopt. Met deze dosering
vervangen we de toepassing van zoutzuur. In
2021 zijn we CO₂ gaan toepassen op zuiveringsstation De Steeg in Langerak, waar we dat al
eerder deden op station Rodenhuis. De CO₂dosering heeft een aantal voordelen. Allereerst
is CO₂ beter voor het milieu dan zoutzuur.
Daarnaast daalt het aantal transportbewegingen. Waar we nu eens per week worden
bevoorraad met zoutzuur is straks acht tot tien
keer per jaar een bevoorrading CO₂ nodig.
Tenslotte is CO₂ goedkoper dan zoutzuur.

Gouden certificaat kalkkorrels
De grondstoffen die we gebruiken voor het
maken van drinkwater willen we zo circulair
mogelijk inzetten. Dat geldt voor grondstoffen
zoals zand, actieve kool en kalkmelk. Tijdens
het zuiveringsproces blijven er resten van deze
stoffen over. AquaMinerals is een organisatie die
zorgt voor een herbestemming van deze reststoffen. In 2021 behaalden de kalkkorrels van
de drinkwaterbedrijven het Cradle to Cradle
certificaat ‘goud’. Om dit certificaat te behalen
zijn onder andere de samenstelling van de
kalkkorrels, de recyclebaarheid en sociale
duurzame aspecten beoordeeld. In 2022 start
Oasen een proef met het gebruik van de
korrels voor de drinkwaterontharding.
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Bijdrage aan
basisscholen Ghana
Oasen levert jaarlijks een
financiële bijdrage aan drinkwater
gerelateerde goede doelen. De
commissie Sponsorgelden van Oasen
selecteerde in 2021 twee projecten in
Ghana. Met onze donaties droegen we
bij aan de aanleg van een watertank bij
een basisschool in Adukrom-Akuapem
en een installatie om regenwater
op te vangen bij een basisschool
in Bepoase.
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1.
5.
Drinkwater
betaalbaar
houden

Drinkwater is cruciaal voor de
volksgezondheid. Iedereen heeft
recht op schoon drinkwater. Dan is het
van belang dat drinkwater betaalbaar
blijft voor onze klanten. Als publiek
bedrijf opereren wij in het belang van
de maatschappij. Omdat onze klanten
gebonden zijn aan Oasen, hebben wij
de verantwoordelijkheid om kosten zo
laag mogelijk te houden. Tegelijkertijd
zullen we investeringen moeten doen
om onze drinkwatervoorziening en
onze service van kwalitatief hoog
niveau te houden. We willen klanten
een eerlijk en transparant tarief
bieden. Voor klanten die moeite
hebben de drinkwaterrekening te
betalen, moeten we klaar staan met
passende betalingsregelingen.
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Opbouw drinkwaterprijs
2021

Drinkwateropbrengsten

2020

x 1.000 euro

Levering water
0,720 0,720
Provinciale heffing
0,006 0,003
Waterbelasting
0,354 0,348
Btw 9%
0,097 0,096
		
Prijs per 1.000 liter
1,18 1,17

2021
2020
2019
2018
2017

73.085
72.722
69.617
70.560
70.638

€ 73.085.000

– Het vastrechttarief voor de standaardmeter

Opbrengsten
uit verkoop
drinkwater.

bedroeg in 2021 €81,75. In 2020 was het
vastrecht €80,39 (incl. 9% btw).

Aandeelhouders keuren drinkwatertarief goed
Tijdens de aandeelhoudersvergadering van
23 november keurden de gemeentelijke aandeelhouders de drinkwatertarieven van 2022 goed.
Klanten van Oasen betalen in 2022 voor duizend
liter drinkwater € 1,20. Daarmee blijft de drinkwaterprijs nagenoeg gelijk ten opzichte van 2021
toen duizend liter € 1,18 kostte. Het jaarlijkse
vastrechttarief veranderde niet, net als in 2021 is
dit bedrag € 81,75.

geheven op drinkwaterleidingen. Afgelopen
jaar verrekenden achttien gemeenten (van de
21 in het leveringsgebied) een precariobelasting.
De belasting werd geheven over het aantal
strekkende meters waterleiding in de
gemeentegrond. Deze belasting berekende
Oasen door aan haar klanten in deze gemeente.
Vanaf 1 januari 2022 mogen gemeenten geen
precario meer heffen en verdwijnen deze kosten
op de drinkwaterrekening.

De prijzen van grondstoffen zijn fors gestegen.
Ondanks die stijgende kosten en onze grote
investeringsopgave blijven de drinkwatertarieven
in 2022 nagenoeg gelijk.

Verlenging lening Europese Investeringsbank
Er blijven investeringen nodig om de levering
van de hoge kwaliteit drinkwater in ons
verzorgingsgebied op peil te houden. Om het
investeringsprogramma voor de jaren 2022-2026
te financieren heeft Oasen met de Europese
Investeringsbank (EIB) in december 2021 een

Laatste jaar precarioheffing
2021 was het laatste jaar dat er precario werd

nieuwe leningsovereenkomst getekend voor
€ 70 miljoen. Met de EIB-lening financiert
Oasen de vernieuwing en verbetering van
waterzuiveringsinstallaties, reservoirs en
pompstations, en onze distributienetwerken.
Meer ruimte WACC
Bij de investeringsopgave waar de drinkwatersector voor staat, vormt de WACC (weighted
average cost of capital) een belemmering. De
WACC bepaalt het maximale rendement dat de
drinkwaterbedrijven mogen maken. Met een
hogere WACC, kunnen de drinkwaterbedrijven
meer eigen vermogen opbouwen. We hebben
dan én minder leningen nodig én voldoen eerder
aan de eisen van de banken. De drinkwatersector
voerde in 2021 overleg met het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat over de toekomst-

bestendigheid van de WACC. Voor de korte
termijn heeft het ministerie in oktober 2021
besloten de WACC voor drie jaar vast te stellen,
in plaats van de gebruikelijk twee jaar. Dit
heeft impact op de onderliggende berekening,
waardoor de WACC voor de jaren 2022 – 2024 is
vastgesteld op 2,95%. Dat geeft meer ruimte ten
opzichte van de 2,75% in de afgelopen twee jaren.
Voor de lange termijn loopt er een onderzoek
om de financieringscapaciteit van drinkwaterbedrijven verder te vergroten.
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Investeringen om
drinkwatervoorziening
veilig te stellen
Oasen investeert de komende
jaren meer in zuiveringsstations,
het leidingnet en IT. Door te blijven
investeren houden we de drinkwaterkwaliteit en leveringszekerheid
op het huidige hoge niveau.

Investeringen in
materiële vaste activa
x 1.000 euro
2021
2020
2019
2018
2017

32.612
34.145
25.688
20.851
20.930

€ 32.612.000
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Financiën

Balans

Toestand op balansdatum en resultaten
(cijfers x € 1.000)

ACTIVA		2021

2020

Toelichting op de activa

Toelichting op de passiva

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

299.998
262

282.073
262

300.260

282.335

Eigen Vermogen
Door toevoeging van het resultaat 2021 stijgt
het eigen vermogen. Het eigen vermogen
uitgedrukt in een percentage van het
balanstotaal daalt licht met 0,1%.

1.067
6.589
2.631

933
7.369
4.964

10.287

13.266

Materiële vaste activa
De totale investeringen in 2021 bedragen
€ 35,1 miljoen, hiervan heeft € 2,5 miljoen
betrekking op ontharding. Ontharding
wordt niet geactiveerd, maar ten laste van
de voorziening ontharding gebracht. In 2020
bedroegen de investeringen € 34,8 miljoen,
waarvan € 0,7 miljoen ontharding. De
investeringen zijn € 0,3 miljoen hoger
ten opzichte van vorig jaar.

310.547

295.601

Totaal vaste activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

Totaal vlottende activa

TOTAAL ACTIVA
PASSIVA
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA

122.426
1.461
160.810
25.850

116.741
3.987
134.464
40.409

310.547

295.601

(cijfers x € 1.000)

2021

2020

2019

2018

Investeringen
Afschrijvingen

32.612
14.608

34.145
16.179

26.872
14.860

20.851		
15.040

Voorzieningen
De voorzieningen zijn met € 2,5 miljoen
gedaald, hoofdzakelijk door onttrekkingen
uit de voorziening ontharding. De voornaamste
voorziening betreft nu nog € 1,4 miljoen voor
ontharding. Deze voorziening zal naar
verwachting in 2022 volledig worden uitgenut.
Langlopende schulden
In 2021 zijn twee leningen aangetrokken
van in totaal € 30 miljoen. In totaal is
€ 17,1 miljoen afgelost op bestaande leningen.
De totale leningenportefeuille bedroeg eind 2021
€ 164,8 miljoen, waarvan € 3,7 miljoen
kortlopend.
Kortlopende schulden
De daling van € 14,5 miljoen in de kortlopende
schulden komt voornamelijk door een lagere
aflossingsverplichting op leningen.
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Winst- en verliesrekening
(cijfers x € 1.000)

		2021

2020

Bedrijfsopbrengsten

Netto-omzet waterlevering
Netto-omzet werken
Overige bedrijfsopbrengsten

Som der bedrijfsopbrengsten

73.085
4.614
2.228

91%
6%
3%

72.722
5.211
2.021

91%
6%
3%

79.927

100%

79.954

100%

5.349
4.317
17.338
29.314
14.608

7%
5%
22%
37%
18%

5.330
4.963
16.662
28.887
16.179

7%
6%
21%
36%
20%

70.926

89%

72.021

90%

9.001

11%

7.933

10%

Netto-omzet waterlevering
De afzet is met 1,3 miljoen m³ gedaald,
voornamelijk door een minder warme zomer
dan in 2020. In iets mindere mate zorgden de
versoepelde coronamaatregelen ook voor een
daling. Het drinkwatertarief was gelijk aan 2020,
wel steeg het vastrechttarief. Dit tezamen zorgt
voor een stijging van € 0,4 miljoen ten opzichte
van vorig jaar.

Netto-omzet werken / kosten werken derden
Netto-omzet werken betreft de opbrengsten
voor het aanleggen van nieuwe aansluitingen.
De kosten van de nieuwe aansluitingen worden
apart verantwoord onder de post kosten werken
derden. Het saldo van opbrengsten en kosten
(ter dekking van de salaris- en indirecte kosten)
ziet er als volgt uit:

Bedrijfslasten
Inkoop water
Kosten werken derden
Personeelskosten
Overige bedrijfskosten
Afschrijvingen

Som der bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat

(cijfers x € 1.000)

Opbrengsten
Kosten

Netto omzet

2021

2020

4.614
4.317

5.211
4.963

297

248

Net zoals in 2020, zijn er relatief veel projecten met hoge kosten uitgevoerd, bijvoorbeeld door werken

Financiële lasten en baten

-3.316

-4%

-3.379

-4%

5.685

7%

4.554

6%

Vennootschapsbelasting

		

0%

Resultaat na belastingen

5.685

7%

Resultaat voor belastingen

		

4.554

0%
6%

in vervuilde grond, waardoor de marge klein is net zoals in voorgaand jaar.

Overige bedrijfsopbrengsten
Het aantal incidentele opbrengsten was in
2021 hoger dan in 2020, onder andere door een
stijging in het aantal verstuurde herinneringen.
Inkoop drinkwater
Een lichte stijging wordt veroorzaakt, doordat
er enerzijds meer drinkwater bij Dunea is
ingekocht en anderzijds minder bij Evides.

Personeelskosten
Het gemiddeld aantal fte van 248,6 is iets lager
dan in 2020 (249,9 fte). De salariskosten zijn
door cao- en periodieke verhogingen hoger
uitgevallen. Het bedrag aan te activeren uren
is met € 0,1 miljoen gedaald.
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Overige bedrijfskosten
Deze post bestaat uit reguliere kosten
van € 28,2 miljoen en niet reguliere kosten
(projecten) van € 1,1 miljoen. De totale kosten
zijn met € 0,4 miljoen gestegen ten opzichte
van 2020. De reguliere kosten stijgen met
€ 0,6 miljoen en de niet reguliere kosten
(projecten) dalen met € 0,2 miljoen.
De grootste afwijkingen op reguliere kosten zijn:
•	
Energie: een stijging van € 1 miljoen door
gestegen tarieven.
•	
Overige algemene kosten: een daling van
€ 1 miljoen, voornamelijk doordat in 2020
er een eenmalige dotatie ten behoeve van
de voorziening dubieuze waterdebiteuren
is gedaan.

• I CT kosten: een stijging van € 0,4 miljoen,
hoofdzakelijk door verregaande
automatisering/digitalisering.
•	
Onderhoud leidingen: een daling van
€ 0,3 miljoen, door minder (en minder grote)
lekkages ten opzichte van vorig jaar.
• Inhuur personeel: een stijging van
€ 0,2 miljoen, door meer inhuur ten behoeve
van vervullen openstaande vacatures.

Rentelasten
In 2021 zijn er twee leningen van in totaal
€ 30 miljoen aangetrokken. De eerste van
€ 14 miljoen met een looptijd van twintig jaar,
tegen een rente van 1,04% per jaar. De tweede
van € 16 miljoen met een looptijd van 25 jaar,
tegen een rente van 1,13% per jaar. Dankzij
de lage rentestand is het gemiddelde
rentepercentage op langlopende leningen
gedaald naar 1,9% (2020: 2,2%). De rentelasten
per m³ blijven gelijk op € 0,07.

Liquiditeitsrisico
Oasen maakt gebruik van meerdere banken
om over meerdere kredietfaciliteiten te kunnen
beschikken. Als het noodzakelijk is dan worden
nadere zekerheden verstrekt aan de kredietinstellingen.

De afwijking op de niet reguliere kosten
is het gevolg van het feit dat er in 2021
minder projecten zijn uitgevoerd (o.a.
als gevolg van corona) dan in 2020.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden
zowel primaire financiële instrumenten zoals
vorderingen en schulden, als financiële derivaten
verstaan. Het gebruik van derivaten is uitsluitend
toegestaan om renterisico’s te beperken en is
gebonden aan een aantal randvoorwaarden.
Deze voorwaarden staan beschreven in het
treasurystatuut dat terug te vinden is op de
website van Oasen. Oasen maakt op dit
moment geen gebruik van derivaten.

Marktrisico
Oasen loopt geen risico ten aanzien van de
waardering van aandelen, opgenomen onder
financiële vaste activa.

(cijfers x € 1.000)

Voorbereidingskosten op investeringsprojecten
Overige projecten

Totaal

2021

2020

97
996

166
1.097

1.093

1.263

Onder voorbereidingskosten op investeringsprojecten vallen verwijderingskosten van leidingen.

Afschrijvingen
In 2021 heeft er voor € 0,1 miljoen aan extra afschrijvingen plaatsgevonden (2020 € 1,8 miljoen),
deze waren het gevolg van bijzondere waardeverminderingen en het verkorten van de levensduur van enkele investeringen. In 2020 hadden
we extra afschrijvingen voornamelijk op locatie
Rodenhuis, Reijerwaard en De Steeg als gevolg
van bijzondere waardevermindering.

Kredietrisico
Oasen loopt geen significante kredietrisico's.
Verkoop vindt plaats aan reguliere particulieren
en aan zakelijke afnemers die voldoen aan
de kredietwaardigheidstoets van Oasen.
Verkoop vindt plaats op basis van krediettermijnen tussen de dertig en zestig dagen.
Voor grote leveringen kan een afwijkende
krediettermijn van toepassing zijn. In dat geval
worden aanvullende zekerheden gevraagd,
waaronder garantiestellingen.

Valutarisico
Oasen loopt geen valutarisico, de werkzaamheden vinden vrijwel allemaal plaats binnen
Nederland.

Rente- en kasstroomrisico
Oasen loopt renterisico over de rentedragende
vorderingen (met name onder financiële vaste
activa en liquide middelen) en rentedragende
langlopende en kortlopende schulden (waaronder schulden aan kredietinstellingen). Wat
betreft de vorderingen en schulden worden
geen financiële derivaten voor het renterisico
gecontracteerd.
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Financiële
ontwikkelingen
in 2022
Investeringen
Oasen heeft een meerjareninvesteringsplan
waarin wordt uitgegaan van een totaal
investeringsvolume van ruim € 260 miljoen
voor 2022 tot en met 2026. De realisatie is in
2021 iets achtergebleven. De niet (geheel)
uitgevoerde projecten benoemd in de plannen
voor 2021 zullen, naast de al genoemde
projecten voor 2022-2026, in de komende
jaren uitgevoerd worden.
Tariefontwikkeling
Het consumentendrinkwatertarief (kuubprijs)
is met 3 cent per m³ gestegen. Het vastrecht
is gelijk gebleven ten opzichte van 2021,
namelijk € 81,75. Meer informatie over de
tarieven is te vinden op de website van Oasen.
Financiering
In 2022 zal naar verwachting € 25 miljoen
worden aangetrokken. Hiervan is € 3,7 miljoen
ter herfinanciering. Gedurende het jaar worden
eventuele kortlopende liquiditeitstekorten
opgevangen met kortlopend geld (kasgeld).
Personeelsbezetting
Het gemiddeld aantal fte’s opgenomen
in de formatie voor 2022 is 277,5 fte.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum
geweest die nadere informatie geven over de
feitelijke situatie per balansdatum.
Onzekerheden
Onroerend goed
Op dit moment is er een planning van meerdere
aan- en verkopen van onroerend goed in 2022.
Hierbij is sprake van een grote mate van
onzekerheid. De nog te verwachte aankopen
worden geraamd op € 1 miljoen. De nog te
verwachten verkopen bedragen circa
€ 1,2 miljoen.
Pensioenpremies
Per 1 januari 2022 zijn de werkgeverpremies
gelijk gebleven.
Belastingen
Per 1 januari 2016 is Oasen belastingplichtig
voor de vennootschapsbelasting, alle niet
wettelijke (commerciële) drinkwateractiviteiten
zijn belastingplichtig. Over 2021 is het te betalen
bedrag aan vennootschapsbelasting nihil, voor
2022 geldt dezelfde verwachting.

Slim omgaan met water
Om klanten meer bewust te laten
worden rondom drinkwater uit de kraan
geven we regelmatig waterbesparingstips.
Ook informeren we klanten over hoe
drinkwater vers en veilig te houden.
Zo gaven we tips over onder andere het
doorspoelen van leidingen na afwezigheid,
het voorkomen van opwarming van
water in de tuinslang, en over
waterbehandeling in
zwembadjes.

Gouda, 21 april 2022
Prof.dr.ir. W.G.J. van der Meer
Directeur
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World Water Run

Nederland

In maart liepen wereldwijd
mensen de World Water Run om
aandacht te vragen voor de waarde
van water. (Hard)lopers deelden een
week lang hun activiteiten op
social media. Ook collega’s van
Oasen en partner
waterbedrijf Sragen
deden mee.

Sragen
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Bestuursverslag

Corporate
Governance

I

n dit hoofdstuk beschrijven we de
governance rollen binnen Oasen.
Oasen is een structuurvennootschap.
De aandelen zijn voor 100% in handen van
de 21 gemeenten in het voorzieningsgebied.
Oasen past het two-tierbesturingsmodel
toe en wordt bestuurd door de directie.
De raad van commissarissen (RvC) houdt
toezicht op het beleid van het bestuur en
de algemene gang van zaken. De directie
en RvC leggen over de uitoefening van
hun taken verantwoording af aan de
Algemene vergadering van Aandeelhouders
(AvA). De statuten, reglementen en
andere relevante documenten zijn te
vinden op www.oasen.nl.
Bestuur
Oasen is een naamloze vennootschap en
wordt bestuurd door de directeur. De directeur
is verantwoordelijk voor het leiding geven, de
vertegenwoordiging van de vennootschap, het
formuleren van de strategie, de uitvoering van
het beleid en de interne controlesystemen.
Managementteam
In het managementteam (MT) hebben naast de
directeur, de sectormanagers Assetmanagement
& Technologie, Realisatie & Onderhoud, Klant &
Bedrijfsvoering, Finance & Operations en Mens

& Organisatie zitting. Het MT is zelf geen
besluitvormend orgaan. Een positief advies
van het MT wordt in de regel bekrachtigd
door een besluit van de directie.
Raad van commissarissen
De RvC houdt toezicht op het beleid van
directie en volgt kritisch het gevoerde bestuur
en de algemene gang van zaken binnen
Oasen. Als de RvC dat nodig vindt of als de
directie daaraan behoefte heeft, treedt de
RvC ook op als adviseur. Iedere commissaris
bezit specifieke deskundigheid van en ervaring
op de verschillende onderdelen van het
ondernemingsbeleid. Deze deskundigheid
staat omschreven in de profielschetsen van de
commissarissen. Bij de samenstelling en het
werk van de RvC is een onafhankelijke blik en
kritische houding ten opzichte van elkaar, de
directie en de ondernemingsbelangen het
uitgangspunt.
Voordrachtscommissaris
Voor een derde van het aantal leden van de
RvC heeft de OR het recht een commissaris
voor te dragen. Omdat Oasen vijf commissarissen heeft, is één commissaris op voordracht
van de OR geplaatst. Deze zogeheten voordrachtscommissaris woont minimaal tweemaal
per jaar de overlegvergadering met de OR bij.
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De 21 aandeelhouders
De governance van Oasen was gebaseerd op
de Code 2008. In 2020 heeft Oasen de best
practice-bepalingen van de Code 2016, voor
zover deze van toepassing zijn op een drinkwaterbedrijf met publieke aandeelhouders,
in haar bestuursmodel verwerkt. Begin 2021
is dit ook geformaliseerd in de reglementen
van de directie, RvC en zijn commissies.

Alblasserdam
Alphen aan den Rijn
Bodegraven-Reeuwijk
Gorinchem
Gouda
Hardinxveld-Giessendam
Hendrik-Ido-Ambacht
Kaag en Braassem
Krimpen aan den IJssel
Krimpenerwaard
Leiderdorp
Molenlanden
Vijfheerenlanden
Nieuwkoop
Waddinxveen
Papendrecht
Zoeterwoude
Ridderkerk
Zuidplas
Sliedrecht
Zwijndrecht

Aandeelhouders
Het maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt € 1.137.500 en is verdeeld in
2.500 aandelen, elk nominaal groot € 455.
Oasen is een maatschappelijk drinkwaterbedrijf
met een belangrijke publieke taak, namelijk het
zorgen voor schoon en veilig drinkwater. Deze
rol zien wij terug in de relatie die wij met onze
aandeelhouders hebben. Onze aandeelhouders
zijn de gemeenten in ons voorzieningsgebied.
Zij zien erop toe dat Oasen haar publieke taak
goed en efficiënt uitvoert. Daarnaast worden in
de AvA de tarieven en de bij de levering
van drinkwater gehanteerde voorwaarden
vastgesteld.

Externe accountant
BDO is de externe accountant van Oasen. De
externe accountant is jaarlijks aanwezig bij de
AvA waar de jaarrekening wordt vastgesteld.
Corporate governance
De Nederlandse Corporate Governance Code
(Code) geeft richtlijnen over goed en verantwoord ondernemingsbestuur. Hierbij wordt een
goed evenwicht geborgd tussen de verschillende
organen. Ook wordt daarbij gestreefd naar een
evenwichtige man-vrouw verdeling, in lijn met
de Code. Eén van de kernwaarden van Oasen is
transparantie, zowel naar haar externe stakeholders, de aandeelhouders als naar de RvC.

Op enkele onderdelen wijkt Oasen
af van de Code:
• Bepaling 1.3 Interne auditfunctie
	Vanwege de aard en omvang van Oasen
heeft Oasen geen interne auditfunctie
ingericht. Wel is de interne controle ingebed
in de bedrijfsprocessen van Oasen en
bespreekt de bestuurder de werkzaamheden
met de auditcommissie, die adviseert
en toezicht houdt op de begroting en
de jaarrekening. De auditcommissie
brengt hierover verslag uit aan de RvC;
• Bepaling 1.6.3 Opdracht externe accountant
	Het bestuur stemt rechtstreeks met de
accountant de inhoud, reikwijdte,
materialiteit en het honorarium af. De
resultaten van de accountant worden
behandeld bij de RvC, en zij beoordelen
het contract met de accountant;
•	
Bepaling 2.2.1 Maximale benoemingstermijn
bestuurder
	De bestuurder is voor onbepaalde tijd
benoemd. Bij het aanstellen van een
toekomstige bestuurder zal een maximale
benoemingstermijn worden gehanteerd
in lijn met de Code;
• Bepaling 3.4.1 Remuneratierapport
	De beloning van de bestuurder en commissa-

rissen vindt plaats binnen de kaders van
de Wet Normering Topinkomens (WNT).
De verstrekte beloningen zijn gepubliceerd
op pagina 78 in dit jaarverslag;
•	
Bepaling 4.2.6 Overzicht beschermingsmaatregelen
	Oasen dient een publiek belang, waarbij de
aandeelhouders publiekrechtelijke rechtspersonen zijn (gemeenten). Er zal geen
volledige overname van zeggenschap van de
vennootschap plaatsvinden, waarvoor dus
geen beschermingsmaatregelingen hoeven te
worden genomen;
• Bepaling 4.3.5 en 4.3.6 Institutionele beleggers
	Oasen heeft geen institutionele beleggers
(pensioenfondsen, beleggingsinstellingen,
vermogensbeheerders) die aandelen houden
of invloed hebben in de vennootschap;
• Hoofdstuk 5 One-tier bestuursstructuur
	Oasen heeft geen one-tier maar een twotier bestuursstructuur, wat inhoudt dat
het bestuur en de raad van commissarissen
gescheiden organen zijn van de vennootschap
Oasen N.V.
Risicomanagement en -beheersing
Risicomanagement helpt Oasen om een
redelijke mate van zekerheid te bieden ten
aanzien van het realiseren van de strategie.
In haar risicomanagementbeleid geeft Oasen
aan dat risicomanagement een integraal
onderdeel is van de sturing en beheersing
van Oasen. Hierdoor stimuleert Oasen het
risicobewustzijn van haar medewerkers.
In het risicomanagementbeleid zijn de rollen
en verantwoordelijkheden rondom risico-
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management vastgelegd. Oasen hanteert hierbij
het “three lines of defence” model. Directeur,
sector- en teammanagers zijn verantwoordelijk
voor het managen van de risico’s. Zij vormen de
eerste lijn. De organisatie wordt hierbij ondersteund door de adviseur risicomanagement. De
adviseur risicomanagement faciliteert, bewaakt
het risicoproces en monitort de geïdentificeerde
risico's en heeft daarbij een onafhankelijke rol.
De adviseur risicomanagement vormt de tweede
lijn. De derde lijn wordt gevormd door de interne en externe auditfunctie en eventuele andere
toezichthouders zoals bijvoorbeeld de Inspectie
Leefomgeving en Transport (ILT).

de opzet en werking van het risicomanagementsysteem waarbij eveneens wordt aangegeven of er verbeteringen zijn doorgevoerd.

Het risicomanagementproces wordt uitgevoerd
langs de volgende stappen:
·	Het opstellen van doelstellingen,
risicohouding en risicobereidheid;
· Het identificeren en benoemen van risico’s;
· Het wegen van risico’s;
·	Het nemen van beheersmaatregelen
en het opnieuw wegen van de risico’s
na beheersmaatregelen;
·	Het borgen van beheersmaatregelen
in de organisatie;
·	Het informeren en communiceren.

Huidig systeem van interne
risicobeheersing en controle
Het risicomanagementraamwerk van Oasen
is voornamelijk gebaseerd op het 2017 COSO
Enterprise Risk Management raamwerk.
Hiermee beschikt Oasen over een raamwerk dat
past bij de organisatie. Met risicomanagement
wil Oasen inzicht krijgen in de belangrijkste
risico’s die het behalen van de doelen kunnen
beïnvloeden. Om de juiste beslissingen te nemen
om deze risico’s te beheersen, is het belangrijk
te beschikken over actuele en betrouwbare
informatie over risico’s. Op basis hiervan kan
Oasen beheersmaatregelen nemen om risico’s
te verkleinen en zo de doelen te behalen.
Risicomanagement wordt Oasen-breed
toegepast, zodat de belangrijkste risico’s
worden geïdentificeerd, geprioriteerd en
beheerst. Tenminste één keer per jaar worden
de risico's geëvalueerd. Voor projecten voert
Oasen projectrisicomanagement uit. En, waar
nodig, voert Oasen op speciale thema’s
risicoanalyses uit.

Risicomanagement is onderdeel van de
planning- en controlcyclus van Oasen. Per
kwartaal wordt aan de directie en het MT,
de auditcommissie en RvC gerapporteerd over
risico’s en het bestaan en werking van de
beheersmaatregelen. Daarnaast monitoren
leidinggevenden zelf de risico’s en beheersmaatregelen voor hun afdelingen en sturen
hierop. Eén keer per jaar wordt aan de
auditcommissie en RvC gerapporteerd over

Ontwikkelingen en vooruitblik
De risicomanagementmodule, onderdeel van
de managementsysteemsoftware, is ingericht
voor het vastleggen van de strategische
risico’s van Oasen. In 2021 is hiermee de
evaluatie van de strategische risico’s door
directie en MT uitgevoerd. Voor het wegen
van deze strategische risico’s is een kwantitatieve risicolegenda opgesteld en gehanteerd
ter vervanging van de, tot dan gebruikte,

kwalitatieve risicolegenda. Het gebruik van de
kwantitatieve risicolegenda maakt het proces
van risicoweging duidelijker, doordat er sprake
is van een uniforme interpretatie van de
criteria die gebruikt worden bij de weging.
De inrichting van de risicomanagementmodule
voor projectrisicomanagement is een eind op
weg. Met de inrichting van een uniforme
projectstructuur wordt risicomanagement een
vast onderdeel bij de verschillende projectfases.
Ook voor projectrisicomanagement is een opzet
gemaakt voor het wegen van de risico’s met behulp van een kwantitatieve risicolegenda. Deze
risicolegenda zal in 2022 verder worden verfijnd.
In 2022 starten we met het vastleggen van de
operationele risico’s in de risicomanagementmodule. Met het gebruik van de risicomanagementmodule is Oasen beter in control met
betrekking tot onze risico’s en het bestaan en
werking van de beheersmaatregelen.
Op grond van ontwikkelingen in het vakgebied
risicomanagement en de wens van Oasen om
verder te groeien in het volwassenheidsniveau
van risicomanagement is in 2021 het risicomanagementbeleid herzien en in december
2021 door de directie vastgesteld. Het nieuwe
integraal risicomanagementbeleid is opgesteld
volgens het RAVC vier kwadratenmodel.
In het onderdeel risico governance wordt de
verankering van het risicomanagementraamwerk binnen de governancestructuur
van Oasen beschreven en worden taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden
van functies vastgelegd. In het onderdeel
risicostrategie wordt aangegeven welke

risicomanagementmethodologie Oasen
gebruikt. In het onderdeel risicoprocessen
zijn de processen voor evaluatie, beheersing
en bijsturing vastgelegd. Tenslotte, gaat het
onderdeel risicobewustzijn over hoe Oasen
door het doorlopend uitvoeren van de risicomanagementprocessen en activiteiten het
risicobewustzijn bij haar medewerkers wil
vergroten.
Onderdeel van het integraal risicomanagementbeleid is de risicohouding en het
concretiseren daarvan in risicobereidheidsprincipes. Vervolgens moeten deze risicobereidheidsprincipes worden vertaald naar risicotolerantiegrenzen en meetbaar gemaakt met
indicatoren. In 2021 is hier door directie en
MT een aanvang mee gemaakt, waarbij de
risicohouding opnieuw is bepaald. In 2022
zullen de risicobereidheidsprincipes en de
vertaling daarvan naar risicotolerantiegrenzen
worden vastgesteld. Hiermee zal de huidige,
in 2017 vastgelegde, risicobereidheidsverklaring
worden vervangen.
In 2021 heeft Oasen een thematische
risicoanalyse uitgevoerd op het gebied
van fysieke- en cybersecurityrisico’s.
Met een thematische risicoanalyse voert
Oasen een diepteanalyse
uit van een bepaald
Het
type risico.
vertrouwen in
de veiligheid van
Nederlands kraanwater en de drinkwaterbedrijven is
heel hoog.
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Risicoprofiel | Strategische risico’s
Vertrouwen in drinkwater

Renovatie reactoren
Rodenhuis

Risicobereidheid
Basis van het risicomanagementraamwerk is
de risicobereidheid. Oasen heeft deze in 2017
vastgelegd in een risicobereidheidsverklaring,
gebaseerd op het RAVC-model. Deze risicobereidheidsverklaring bestaat uit twee
onderdelen. In het eerste deel is de risicohouding
van Oasen gedefinieerd. Voor vier domeinen,
te weten kapitaalmanagement, reputatiemanagement, besturingsfilosofie en uitvoeringsprocessen en IT, is de houding van
Oasen vastgelegd ten aanzien van het nemen
van risico’s. In het tweede deel is, op basis
van de risicohouding, de risicobereidheid voor
elk van deze vier domeinen vastgesteld. Hierin
legt Oasen de kaders vast waarbinnen de gehele
organisatie opereert.

Na ruim een jaar met renovatiewerkzaamheden is zuiveringsstation
Rodenhuis in Bergambacht sinds
begin 2021 weer volledig in bedrijf.
Terwijl de productie gewoon doorging,
werden vijf onthardingsreactoren en
één waterslagketel onder handen
genomen. De komende vijftien jaar
zitten deze procesdelen
weer goed in de verf.

Door onze maatschappelijke positie en onze
bijdrage aan de volksgezondheid geldt voor
deze domeinen dat we risico’s niet actief
opzoeken en nemen. De algemene risicohouding
van Oasen is daarom risicomijdend. Ten aanzien
van de risicobereidheid betekent dit dat Oasen
voor de besturing en inrichting van de interne
organisatie strakke kaders kent. Dit houdt in
dat Oasen in hoge mate beheersmaatregelen
inzet om risico’s die zijn geïdentificeerd,
zoveel mogelijk te beheersen.

Wat is het risico?
Het vertrouwen in de veiligheid van
Nederlands drinkwater en de drinkwaterbedrijven is heel hoog. Door
ontwikkelingen kan dat negatief
beïnvloed worden. Dit kan zowel
betrekking hebben op de leveringszekerheid als de drinkwaterkwaliteit.
Hoe wordt het risico beheerst?
Om het vertrouwen maximaal te
houden en te versterken, zorgen
we ervoor dat onze infrastructuur
op orde is en passen we de beste
technologie toe. Onze strategische
ambities voor de infrastructuur
leggen we vast in een plan. Ook
communiceren we proactief en
transparant met onze klanten en
belangrijke stakeholders.
Risico-ontwikkeling
Het risicoprofiel is gelijk gebleven
ten opzichte van 2020. Dit wil
zeggen dat de waarschijnlijkheid
en ernst van dit risico (voor het
nemen van beheersmaatregelen)
gelijk is gebleven. Met de
beheersmaatregelen blijft dit
risico voldoende beheerst.

 waliteit bronnen
K
voor drinkwater

Wat is het risico?
Door het toenemend ruimtebeslag
op de ondergrond, door lozingen van
(nieuwe) industriële stoffen en door
klimaatverandering komt de kwaliteit
van onze bronnen onder druk te staan.
Hoe wordt het risico beheerst?
Om dit risico te beheersen, houden we
de waterkwaliteit nauwlettend in de
gaten. Door nauwkeurig en veelvuldig
te monitoren, signaleren we een
achteruitgang in kwaliteit al in een
vroeg stadium. Ook doen we alles wat
we kunnen om onze bronnen zo schoon
mogelijk te houden. Verder handhaven
we de bestaande beschermingsconstructies en bouwen daar waar nodig
nieuwe barrières. Onder andere ons
One-Step Reverse Osmosis (OSRO)
concept.
Risico-ontwikkeling
Het risicoprofiel is gelijk gebleven ten
opzichte van 2020. Dit wil zeggen dat
de waarschijnlijkheid en ernst van dit
risico (voor het nemen van beheersmaatregelen) gelijk is gebleven. Met
de beheersmaatregelen blijft dit risico
voldoende beheerst.
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Vervolg Risicoprofiel | Strategische risico’s
Beschikbaarheid
gekwalificeerd personeel

Bemoeilijking investering
in infrastructuur

Wat is het risico?
Door schaarste op de arbeidsmarkt en
onvoldoende aandacht voor het behouden
van gekwalificeerd personeel, kunnen er
personeelstekorten ontstaan.

Wat is het risico?
Door regeldruk rond financiering en milieu
worden investeringen in infrastructuur
bemoeilijkt.

Hoe wordt het risico beheerst?
Dit risico beheersen we door het zijn en
blijven van een aantrekkelijke en zichtbare
werkgever. We bieden goede arbeidsvoorwaarden en hebben aandacht voor de
gezondheid en vitaliteit van medewerkers.
We stellen ons proactief op om ons als
goede werkgever in de regio van ZuidHolland onder de aandacht te brengen.
Verder ontwikkelen we een systeem voor
strategische personeelsplanning dat
we in 2022 uitrollen.
Risico-ontwikkeling
Het risicoprofiel is gestegen ten opzichte
van 2020. Zowel de waarschijnlijkheid als
ernst van dit risico (voor het nemen van
beheersmaatregelen) is toegenomen.
Met beheersmaatregelen blijft dit risico
voldoende beheerst.

Hoe wordt het risico beheerst?
Dit risico beheersen we door via de brancheorganisatie (Vewin) te lobbyen bij het Rijk om
uitvoeringsprojecten van drinkwaterbedrijven
niet te laten vertragen. Vewin lobbyt ook voor
voldoende investeringsruimte voor de drinkwaterbedrijven vanwege de toekomstige
investeringsopgave.
Risico-ontwikkeling
Het risicoprofiel is gedaald ten opzichte van
2020. De waarschijnlijkheid van dit risico
(voor het nemen van beheersmaatregelen)
is afgenomen terwijl de ernst gelijk is gebleven.
Desondanks blijft de inzet van de huidige
beheersmaatregelen noodzakelijk om dit
risico voldoende te blijven beheersen.

Toenemende cyberdreiging

Wat is het risico?
Toenemende cyberaanvallen en het onvoldoende treffen
van maatregelen kan tot uitval van procesautomatisering,
kantoorautomatisering of inbreuk op de privacy van onze
stakeholders leiden.
Hoe wordt het risico beheerst?
Dit risico beheerst Oasen door haar procesautomatisering
fysiek te scheiden van de kantoorautomatisering. Ook
investeren we continu in (nieuwe) maatregelen om deze
aanvallen te weren en om de awareness van onze medewerkers hoog te houden. Daarnaast schakelt Oasen een
security operations center in om ons IT-landschap te
monitoren op dreigingen en aanvallen en zijn wij aangesloten
bij instanties, zoals het Nationaal Cyber Security Centrum,
die ons waarschuwen bij nieuwe dreigingen en ons inzicht
verschaffen in de omvang van die bedreigingen. Daarnaast
is Oasen wettelijk verplicht om passende technische en
organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen en
wordt Oasen daarop ook geaudit. Het afgelopen jaar hebben
we de besturing in lijn gebracht met de nieuwe organisatie.
Momenteel vindt een doorvertaling plaats naar functies,
taken en verantwoordelijkheden. Tenslotte laat Oasen
haar beveiliging testen door ethische hackers.
Risico-ontwikkeling
Het risicoprofiel is gestegen ten opzichte van 2020. Zowel
de waarschijnlijkheid als ernst van dit risico (voor het
nemen van beheersmaatregelen) is toegenomen. Met de
beheersmaatregelen blijft dit risico voldoende beheerst.
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Risicoprofiel | Overige risico’s
Operationele risico’s
Operationele risico’s hebben vooral betrekking
op de drinkwaterkwaliteit en de leveringszekerheid. Het continu bewaken van de
waterkwaliteit en van het proces van drinkwaterproductie en drinkwaterdistributie vormt
de kern van hoe Oasen deze risico’s beheerst.
Daarnaast bestaan er tal van andere preventieve
en correctieve beheersmaatregelen die ervoor
moeten zorgen dat onze klanten altijd
onberispelijk drinkwater uit de kraan krijgen.
Een calamiteit kan er natuurlijk voor zorgen
dat er tijdelijk onvoldoende drinkwater geleverd
kan worden. Daarvoor is een wachtdienstorganisatie ingericht die er bij calamiteiten
voor zorgt dat de levering van voldoende en
betrouwbaar drinkwater zeker wordt gesteld
en de overlast zoveel mogelijk wordt beperkt.
De wachtdienstorganisatie oefent regelmatig
en periodiek. Dit doen zij ook samen met
crisispartners zoals de veiligheidsregio’s.

Compliance risico’s
Uit een inventarisatie bleek dat er ruim 160
wetten- en regelingen op Oasen van toepassing
zijn. Uitgangspunt voor Oasen is dat zij op al
deze wetten en regelingen compliant wil zijn.
Oasen realiseert zich dat de praktische
uitvoerbaarheid op het gebied van naleving,
borging en toezicht op een dergelijke hoeveelheid wetten uitgebreid en complex is. Om die
reden kiest Oasen ervoor om de wetten te
prioriteren, zodanig dat de aandacht eerst
op de meest belangrijke wetten gericht wordt.
Voor de prioritering maken we gebruik van
een risicoanalyse. De Drinkwaterwet, het
Drinkwaterbesluit, de Drinkwaterregeling
en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staan bovenaan in de
lijst met belangrijkste wetgeving.
Financiële risico’s
Voor een toelichting op de financiële risico’s
wordt verwezen naar pagina 40 van dit
jaarverslag.

In 2020 is het, vanuit de Drinkwaterwet,
verplichte leveringsplan geactualiseerd.
Onderdeel van dit leveringsplan is een analyse
van diverse gevaren- en dreigingsscenario's.
Daarnaast wordt de kans van optreden en
de mogelijke impact van deze scenario's
op leveringszekerheid en drinkwaterkwaliteit
beoordeeld. De bestaande beheersmaatregelen
van Oasen zijn in veel gevallen afdoende,
waar nodig zijn en worden aanvullende
beheersmaatregelen geïmplementeerd.
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Weidevogels
Het gaat niet goed met de
weidevogels in Nederland.
Gelukkig broedden er in 2021 op
het natuurterrein van De Steeg
nog drie paartjes van onze nationale
vogel. Een opsteker waren de
drie territoria van de scholekster
(foto), die normaal gesproken
maar hooguit één
territorium heeft.
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Bestuursverslag

Het drinkwater
van morgen:
een vooruitblik
op 2022

O

asen staat niet stil, in 2022 bouwen we
verder aan ons drinkwaterbedrijf. Zo
kijken we onder andere uit naar de opening
van het vernieuwde zuiveringsstation De Put,
de vervanging van de transportleiding naar
Ter Aar en de start van het klantportaal
MijnOasen. We hopen nieuwe collega’s te
verwelkomen voor de nog openstaande
vacatures. En natuurlijk om elke dag met
plezier en voldoening bezig te zijn met drinkwater maken en leveren. Ook gaan we verder
met onze lange termijn ambities, onder de
kapstok van onze Drinkwaterkoers 2022-2030.
Drinkwaterkoers 2022 - 2030
In 2022 gaan we van start met de nieuwe
strategie die voortbouwt op het fundament
van het verleden. We sloten vorig jaar de periode
af van ons meerjarenplan ‘Beter is Mogelijk’.
In de nieuwe strategie Drinkwaterkoers 2022 –
2030 kijken we verder vooruit dan in onze vorige
meerjarenplannen. Hoewel de stip wat verder
op de horizon staat, blijven we wendbaar en
adaptief in onze aanpak. Zo borgen we de
continuïteit en bewegen tegelijkertijd mee
met de veranderende wereld. In de
Drinkwaterkoers 2022 – 2030 is de koers
vastgesteld op het gebied van ons drinkwaterproces, onze organisatie en onze omgeving.
Daarin zetten we neer hoe we betrouwbaar
het beste drinkwater kunnen leveren, hoe we
slagvaardig en modern blijven als organisatie en
hoe we onze omgeving betrekken in onze missie.
Meerjareninvesteringsprogramma 2022-2026
In 2021 is het Meerjareninvesteringsprogramma (MIP 2022-2026) vastgesteld. Hierin zijn alle
investeringen opgenomen voor de komende vijf

jaar voor de drinkwaterinfrastructuur en andere
investeringen zoals IT, facilitair en onderzoek.
In deze periode verwachten we ruim € 260
miljoen te gaan investeren. Dit is ongeveer
tweederde meer dan in de afgelopen vijf jaar.
Deze investeringen zijn nodig om aan de
toekomstige drinkwatervraag te kunnen
blijven voldoen.
Ook anticiperen we op de noodzaak van extra
verfijnde zuiveringsmethodes die nodig zijn
om nieuwe stoffen uit het water te zuiveren.
En tenslotte gaan we onze CO₂ footprint
extra verlagen door te investeren in energiezuinigere verlichting en installaties, door meer
eigen stroomproductie met zonnepanelen,
en door ons kantoor te verbeteren tot minimaal
energielabel A.
Strategische Personeelsplanning
Om te zorgen dat we onze strategische ambities
nu en in de toekomst kunnen blijven realiseren,
zijn onze medewerkers van essentieel belang.
Met Strategische Personeelsplanning (SPP) kan
worden ingespeeld op de ontwikkelwensen van
medewerkers en de behoefte van de organisatie
op het gebied van kennis en vaardigheden.
In het najaar van 2021 startte Oasen met
strategisch personeelsplanning, waarmee
nog beter dan in het verleden gekeken wordt
welke kennis en competenties we voor de
middellange termijn nodig hebben om onze
ambities waar te maken, en hoe we dit met
bestaande en nieuwe medewerkers gaan
realiseren.
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AVA mei 2021
begroting 2022
Tarief

Tariefontwikkeling

Tariefontwikkeling gemiddeld huishouden 2017-2026

in euro's

Ons uitgangspunt is om de
drinkwaterprijs zo betaalbaar
mogelijk te houden. De komende jaren
staan we voor een grote investeringsopgave. De vraag is wat dit betekent voor
de drinkwatertarieven. Een gemiddeld
huishouden (2,19 personen, 100 m3 gebruik
per jaar) betaalt in 2021 een totaal van
€ 199 inclusief belastingen en heffingen.

240

De verwachting is dat een gemiddeld
huishouden in 2026 in totaal € 228
aan drinkwaterkosten heeft. Een
toename van zo'n 14% in vijf jaar tijd.
Daarmee stijgt het tarief weliswaar,
maar blijft nog steeds in de marge
van de verwachte
inflatie.
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Verslag
raad van
commissarissen
John Koster, Jan Boekelman, Hetty Klavers, Clemens van Slingerland en Aleid Wolfsen

O

asen bouwt aan het drinkwaterbedrijf van
de toekomst. Op die manier zorgt het bedrijf ervoor dat de hoge kwaliteit en beschikbaarheid van drinkwater voor
klanten behouden blijft. Om de drinkwatervoorziening van de toekomst veilig te stellen,
blijft Oasen zich continu ontwikkelen. In 2021
is gefocust op de toekomst met betrekking tot
de waterwinning, de benodigde investeringen
(financieel en organisatorisch), om de toekomstige uitdagingen en de stijging van de vraag
naar schoon en veilig drinkwater het hoofd
te bieden. De RvC ziet dat de organisatie vorig jaar belangrijke stappen voorwaarts heeft
gemaakt. Als maatschappelijk bedrijf met
gebonden klanten zorgt Oasen dat ze kritisch
omgaat met kosten. Hierdoor blijft het drinkwater voor iedereen betaalbaar. Ook zorgt het

bedrijf zo dat ze financieel gezond blijft zodat
ook de volgende generaties kunnen rekenen op
onberispelijk drinkwater uit de kraan.
Ook in 2021 speelde het coronavirus een
grote rol, en daarmee werd de maatschappelijke taak en verantwoordelijkheid van Oasen
zichtbaarder. De continuïteit van de drinkwatervoorziening is een randvoorwaarde voor
het goed functioneren van de samenleving.
Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid besloot Oasen geen klanten af te
sluiten van het drinkwater, zodat iedereen
hygiënische maatregelen kon nemen om de
verspreiding van het coronavirus tegen te
gaan. Hier volgt een korte terugblik van
onderwerpen en thema’s in de werkzaamheden de raad van commissarissen in 2021.
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Belangrijke onderwerpen in 2021
Realisatie doelstellingen
De RvC houdt toezicht op het bestuur en volgt
onder meer de realisatie van de doelstellingen.
In 2021 is het Lange Termijn Infrastructuurplan
herijkt. Hierin wordt beschreven welke infrastructuur en investeringen over een periode
van twintig jaar nodig zijn om de drinkwatervoorziening onberispelijk en verrassingsvrij in
stand te kunnen houden. Dit plan is uitvoerig
besproken in de investeringscommissie. De
RvC heeft goedkeuring gegeven voor het
Lange Termijn Infrastructuurplan.

Coronavirus
Om de continuïteit van de drinkwatervoorziening te waarborgen en aan haar wettelijke
leveringsplicht te voldoen, bereidt Oasen zich
goed voor op gevaren zoals een pandemie. De
RvC is positief over de manier waarop Oasen deze
voorbereiding onmiddellijk tot uitvoering bracht
en is goed en frequent op de hoogte gehouden
van de impact op de bedrijfsvoering van Oasen.
Als maatschappelijk bedrijf dat volksgezondheid
op de eerste plaats heeft staan, werden passende
maatregelen genomen. Het is goed te zien hoe
wendbaar de Oasen-medewerkers zijn. De
organisatie maakte een zorgvuldige afweging
over welke werkzaamheden door moesten gaan
voor de continuïteit van de drinkwaterlevering.
Vergaderingen onder collega’s werden digitaal
gehouden via Microsoft Teams. Ook de Algemene
vergadering van Aandeelhouders (AvA) heeft
digitaal plaatsgevonden, in afstemming met
de raad van commissarissen.

Statuten en reglement raad van
commissarissen
In 2021 zijn de statuten en het reglement van
de raad van commissarissen gewijzigd. Dit
heeft plaatsgevonden naar aanleiding van de
organisatiewijziging in 2020 en de nieuwe Wet
bestuur en toezicht rechtspersonen welke van
kracht is geworden per 1 juli 2021. Zo is in onze
statuten een regeling opgenomen die beschrijft
hoe wordt omgegaan met de situatie dat de
directeur of een commissaris uitvalt door
ontstentenis of belet en hoe vervolgens de
taakuitoefening geschiedt. Daarnaast is een
regeling getroffen hoe de besluitvorming verloopt
indien zich een tegenstrijdig belang voordoet
bij de directie of de commissarissen. Ook is de
mogelijkheid vastgelegd in de statuten om
digitale AvA's te houden, wanneer nodig. De
nieuwe statuten van Oasen N.V. zijn gedeponeerd
bij het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel en gepubliceerd op de website
van Oasen.

Investeringen
Na een lange en zorgvuldige voorbereiding
door de organisatie, heeft de RvC goedkeuring
gegeven voor de businesscase winveld Rodenhuis, de business case voor actieve koolfiltratie
op zuiveringsstation De Steeg en de businesscase
Tweede Slagader. Conform de statuten moeten
alle investeringen boven de € 4 miljoen door de
RvC goedgekeurd worden. Als maatschappelijk
bedrijf met gebonden klanten is het voor Oasen
cruciaal dat bij keuzes in investeringen en

vernieuwingen wordt afgewogen wat het effect
op lange termijn is en in welke mate dit positief
bijdraagt aan de drinkwatervoorziening voor
de klant. De komende jaren zal het investeringsniveau van Oasen significant gaan stijgen.
Aansluitend hierop is het meerjareninvesteringsprogramma gemaakt. De RvC heeft
ingestemd met het meerjareninvesteringsprogramma 2022-2026.

Oasen Drinkwaterkoers
2022-2030
 et jaar 2021 stond ook in het teken van het
H
herijken van de strategie van Oasen. Er is een
externe en interne analyse uitgevoerd. Er werd
stilgestaan bij de belangrijkste conclusies
vanuit die analyses. De nieuwe strategie is
met de RvC en de ondernemingsraad besproken.
Er is in kaart gebracht wat de stakeholders en
de aandeelhouders van Oasen verwachten.
De aandeelhouders zijn tijdens de algemene
vergadering in de gelegenheid gesteld op- of
aanmerkingen te geven. Deze feedback is in de
uitwerking meegenomen. De drinkwaterkoers
2022-2030 is eind 2021 afgerond en zal in 2022
worden gecommuniceerd.

 ontacten met de
C
ondernemingsraad
De RvC heeft met vaste regelmaat contact
met de ondernemingsraad van Oasen. Die
contacten lopen via de voordrachtcommissaris
en de voorzitter van de RvC. In 2021 heeft zes
keer een overlegvergadering plaatsgevonden.

Tijdens deze bijeenkomsten werd, naast de reguliere onderwerpen, het Langetermijn Infrastructuur Plan, het
jaarverslag 2020 en de strategie besproken.
Daarnaast is gesproken over de onderhoudsronde voor de functiewaardering en het
verstevigen van de ‘Gouden Driehoek’. Bij het
thema ‘verstevigen van de Gouden Driehoek’
wordt gekeken hoe de samenwerking en de
communicatie tussen de ondernemingsraad,
de raad van commissarissen en de directie kan
worden verstevigd, en hoe het beste resultaat
kan worden behaald uit een OR-adviestraject.

Contacten met de
aandeelhouders
In 2021 werden de AvA’s gehouden conform de
Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie en Veiligheid.
De opkomst was hoog en ondanks de digitale
beperkingen betroffen het goede vergaderingen
met waardevolle inbreng van de aandeelhouders. De aandeelhouders zijn goed betrokken
bij Oasen en tonen veel interesse in de plannen
van Oasen, het financiële beleid, de toekomstige
uitdagingen en de manier waarop de drinkwatertarieven zijn opgebouwd. In de AvA in mei
2021 is het Lange Termijn Infrastructuurplan
2040 besproken, waarin trends en ontwikkelingen zijn meegenomen. Met de aandeelhouders
is gesproken over wat dit betekent voor de
investeringen van Oasen en de tariefontwikkeling in de toekomst.
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Proactief leidingen
vervangen
Als het mogelijk is, vervangen we
proactief leidingen om lekkages te
voorkomen. De levensduur kan daar
een reden voor zijn, maar bijvoorbeeld
ook bouwwerkzaamheden, zoals hier
in Waddinxveen. Anticiperend op
vrachtverkeer dat boven een leiding
zou keren en draaien, vervingen en
verstevigden we ons netwerk
ter plaatse.
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Andere specifieke onderwerpen
Financieel beleid
Het ‘in control’ zijn op de financiën is één van de
structurele aandachtspunten van het toezicht
van de RvC. In 2021 zijn verschillende onderwerpen aan de orde geweest met betrekking tot
het financiële beleid. Zo is het jaarverslag en de
jaarrekening over 2020 besproken, het concept
en de definitieve begroting 2022 en het financieel
meerjarenoverzicht. Daarnaast heeft de raad
van commissarissen goedkeuring gegeven op
de drinkwatertarieven van 2022, het treasury
jaarplan 2022, het Lange Termijn Infrastructuur
Plan 2040 en het meerjareninvesteringsprogramma 2022-2026.

Risicomanagement
Vast onderdeel van de reguliere vergadering van
de RvC is de bespreking van de ontwikkelingen
van het risicomanagement binnen Oasen.

Presentaties aan de RvC
In 2021 zijn door de sectormanagers meerdere
presentaties gegeven over relevante ontwikkelingen voor Oasen. Dit jaar hebben de
sectormanagers een aantal specifieke
onderwerpen toegelicht:
·	Samenwerking ondergrondse infrastructuur
	De huidige samenwerking die Oasen heeft
ten aanzien van ondergrondse infrastructuur
met andere nutsbedrijven, en hoe deze
samenwerking in de toekomst vorm gaat
krijgen is uitvoerig besproken. De krachten
van verschillende bedrijven worden gebundeld
om zo effectief mogelijk de infrastructuur te
beheren;

· Strategie Oasen 2030
	Besproken is dat de strategie bestaat uit
drie pijlers, te weten: I) drinkwaterlevering,
II) organisatie en III) omgeving. Vervolgens is
in de presentatie benoemd hoe die pijlers
zijn verankerd in de organisatie en hoe de
verschillende sectoren aan deze pijlers
bijdragen;
· Cybersecurity
	Cybersecurity is een actueel thema en aan
de hand van drie pijlers wordt verteld hoe de
beveiliging van Oasen ervoor staat. De drie
pijlers zijn de dreiging, de kwetsbaarheden
en hoe Oasen zich weert tegen de dreiging.
Afgesproken is dat de ontwikkelingen op deze
gebieden nauwlettend worden gevolgd;
·	Presentatie Mens & Organisatie
	De sector Mens en Organisatie zal zich komend
jaar specifiek richten op het vergroten van de
zichtbaarheid van de organisatie en zich actiever en innovatiever inzetten in het behouden
en werven van gekwalificeerd personeel.

Medewerkersonderzoek
In 2021 hield Oasen een medewerkersonderzoek.
Aan de RvC zijn de uitkomsten van dit onderzoek
gepresenteerd. De RvC constateert dat het
merendeel van de medewerkers tevreden is over
Oasen en dat er een hoge betrokkenheid is bij de
medewerkers van Oasen. Aandachtspunten die
tijdens het organisatieontwikkeltraject naar
voren kwamen, werden ook zichtbaar in de
resultaten van het medewerkersonderzoek.
De aandachtspunten vanuit het onderzoek zullen
in 2022 de aandacht blijven krijgen van de RvC.

Herbenoeming

Jaarlijks ontvangt de RvC een notitie van de
bestuurder met daarin het verslag van de
vertrouwenspersoon. Het aantal meldingen in 2021
is vergelijkbaar met het aantal meldingen in 2020.

reguliere vergaderingen hield de RvC een kort
besloten overleg. Elke vergadering wordt
afgesloten met een korte terugblik op het verloop
van de vergadering in het bijzijn van de directie.
In de aanloop naar een reguliere vergadering vindt
overleg plaats tussen de voorzitter van de RvC,
de directie en de bestuurssecretaris. Buiten de
reguliere vergaderingen om wordt de RvC
schriftelijk op de hoogte gebracht van relevante
lopende zaken. In 2021 betrof dit met name
informatie over de maatregelen die Oasen nam
vanwege het coronavirus, de aanpak rondom
PFAS en thema’s die speelden in de media.
Tijdens de RvC-vergaderingen zijn diverse
MT-leden te gast geweest.

Zelfevaluatie en educatie

Commissies

In verband met het COVID-19 virus is de zelfevaluatie van de RvC uitgesteld naar februari
2022. De zelfevaluatie heeft plaatsgevonden
onder begeleiding van een externe onafhankelijke adviseur. In 2021 heeft de heer Koster
succesvol een masterclass afgerond aan het
Erasmus Governance Institute.

Om de toezichthoudende taak van de RvC goed
te kunnen uitvoeren, zijn er vier commissies
benoemd welke een voorbereidende en
adviserende taak hebben. Besluitvorming vindt
plaats in de voltallige RvC-vergadering. De
stukken van de commissies zijn toegankelijk
voor alle RvC-leden. Een terugkoppeling van de
commissievergadering wordt gedaan tijdens de
eerstvolgende reguliere RvC-vergadering door
het delen van de notulen van de commissievergadering en een mondelinge toelichting
door de commissievoorzitter.

De RvC heeft de herbenoeming van Jan
Boekelman voorgedragen aan de AvA voor het
profiel ‘Financiën, economie, accounting en
informatietechnologie voor de zittingsperiode
van 1 januari 2022 tot 1 januari 2026. Tijdens de
AvA in november 2021 is Jan Boekelman
herbenoemd als commissaris van Oasen.

Jaarverslag vertrouwenspersoon
ongewenste omgangsvormen

Werkwijze en vergaderingen
In 2021 heeft vijf keer een vergadering van de
RvC plaatsgevonden. De vergaderingen van maart,
april en december vonden digitaal plaats vanwege
de coronamaatregelen. De vergaderingen van
september en november hebben fysiek op het
kantoor van Oasen plaatsgevonden. Alleen in de
vergadering van december was één commissaris
afwezig. De andere vergaderingen vonden in
voltalligheid plaats. Voorafgaand aan de

Auditcommissie
De auditcommissie bereidt de financiële besluitvorming van de RvC voor. Zijn aandacht is gericht
op de financiële informatieverschaffing van Oasen
en de verantwoording daarvan;
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Vervolg | Andere specifieke onderwerpen

Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie heeft tot doel de
werkgeversfunctie van de RvC uit te voeren
en adviseert de RvC over het personeels- en
bezoldigingsbeleid van het bestuur;
Investeringscommissie
De investeringscommissie heeft tot doel het
voorbereiden van investeringsbeslissingen die
door de RvC goedgekeurd dienen te worden. Dit
betreft een ad-hoc commissie;
Selectiecommissie
De selectiecommissie zorgt ervoor dat het
vervullen van de vacatures binnen de RvC
goed voorbereid wordt. Dit betreft een ad-hoc
commissie. De selectiecommissie wordt
benoemd door de AvA en bestaat uit vijf leden:
drie vanuit de AvA en twee vanuit de RvC.
Daarnaast woont de directie de bijeenkomsten
van de selectiecommissie bij als adviseur.

Werkzaamheden
van de auditcommissie
In 2021 heeft de auditcommissie vier
vergaderingen gehouden. Deze vergaderingen
worden standaard bijgewoond door de Sectormanager Finance & Operations. De auditcommissie heeft veel aandacht gehad voor financiële
onderwerpen waaronder het jaarverslag,
de jaarrekening, het resultaat van 2021, de
naleving van de aanbevelingen van de
accountant en de begroting en tarieven voor
2022. Ook heeft de auditcommissie in 2021
stilgestaan bij de stand van zaken van IT en

cybersecurity, het financieringsplan voor de
lange termijn, de werking van de interne
risico- en controlesystemen en de werkkostenregeling.

Werkzaamheden
van de remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie heeft in 2021 één
bijeenkomst gehad. Daarbij is over het
functioneren van de bestuurder gesproken
in 2020 en zijn de resultaatafspraken voor
2021 vastgesteld.

Werkzaamheden
van de investeringscommissie
In 2021 is de investeringscommissie vier
keer bij elkaar geweest. Vanzelfsprekend
zijn alle investeringen die zijn gedaan door
Oasen aangekondigd en uitvoerig besproken.
Bepaalde business cases kregen bijzondere
aandacht. Eén daarvan is winveld Rodenhuis,
de bron van het grootste zuiveringsstation
van Oasen, dat tevens levert aan de slagader
van het infrastructuurnetwerk. Daarnaast
zijn aan bod gekomen de business case
zuiveringsstation De Steeg, (de aanbesteding
van) zuiveringsstations De Put en De Hooge
Boom, het Lange Termijn Infrastructuurplan
2040 en de business case Tweede Slagader.
In het Meerjareninvesteringsprogramma
2022-2026 werd ingegaan op de PFASproblematiek, de financiering van de
investeringen, de uitvoerbaarheid van de
plannen in verband met stikstof en
vergunningen.

Werkzaamheden
van de selectiecommissie
De eerste zittingstermijn van commissaris
Jan Boekelman liep af op 1 januari 2022. Er
moest worden bekeken of Jan Boekelman in
aanmerking zou komen voor herbenoeming,
of ruimte te geven voor een nieuwe kandidaat
die invulling geeft aan de expertise Financiën,
economie en accounting, informatietechnologie.
Tijdens de vergadering van 25 mei 2021 heeft
de Algemene vergadering van Aandeelhouders
de selectiecommissie benoemd die zich
bezig heeft gehouden met het selecteren
van de kandidaat voor deze vacature.

Onafhankelijkheid
van commissarissen
De statuten en het reglement van de RvC
bevatten bepalingen over de onafhankelijkheid
van de commissarissen. De RvC is zo samengesteld dat de commissarissen ten opzichte van
elkaar, de bestuurder en welk deelbelang dan
ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
Naar het oordeel van de RvC is voldaan aan de
eisen van onafhankelijkheid in de zin van de
Nederlandse Corporate Governance Code.

Advies jaarrekening
over het boekjaar 2021
De RvC biedt het jaarverslag aan, inclusief
de jaarrekening over 2021. De RvC heeft
kennisgenomen van het verslag van de directie
over het boekjaar 2021 en heeft de jaarrekening
over 2021 goedgekeurd. De jaarrekening is door
BDO Audit & Assurance B.V. gecontroleerd en

van een goedkeurende controleverklaring
voorzien. De commissarissen adviseren de
aandeelhouders de jaarrekening vast te stellen
en het volledige resultaat van € 5.685.351
toe te voegen aan de algemene reserve.
De RvC adviseert de AvA om voor het jaar 2021
decharge te verlenen aan de bestuurder voor
het gevoerde beleid en aan de leden van de
RvC voor het uitgeoefende toezicht.

Waardering
De RvC spreekt zijn dank uit aan medewerkers,
management, ondernemingsraad en de
bestuurder voor hun inzet tijdens een intensief
jaar. Naast corona, vergde ook het ontwikkeltraject veel inspanningen van de organisatie.
De RvC spreekt zijn waardering uit voor de
manier waarop de medewerkers alles op alles
hebben gezet om ondanks de beperkingen de
continuïteit van de drinkwaterlevering te
garanderen. Daarnaast bedanken wij onze
aandeelhouders voor hun betrokkenheid en
gestelde vertrouwen in Oasen.

Gouda, 21 april 2022
	Raad van commissarissen
Aleid Wolfsen (voorzitter)
Jan Boekelman
John Koster
Hetty Klavers
Clemens van Slingerland
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Personalia
directie en
raad van
commissarissen
Dhr. prof. dr. ir. Walter van der Meer
1959, Nederlandse nationaliteit
Directeur

Dhr. mr. Aleid Wolfsen
1960, Nederlandse nationaliteit
Voorzitter RvC

Dhr. drs. Jan Boekelman
1959, Nederlandse nationaliteit
Lid RvC

Nevenfuncties
• 	Hoogleraar Membrane Technology and
Engineering for Water Treatment bij de
TU Twente, 1 dag per week
• Voorzitter Kernteam TKI Watertechnologie
• Voorzitter Raad van Toezicht Water Alliance

Huidige functie
Bestuursvoorzitter van de Autoriteit
Persoonsgegevens
Expertise
Strategie en beleid
Nevenfuncties
• 	Voorzitter Raad van Toezicht
muziekrechtenorganisatie Sena
• 	Voorzitter Raad van Toezicht
Stichting de Basis voor veteranenzorg
• 	Voorzitter Raad van Toezicht
Stichting Bartholomeus Gasthuis
• 	Voorzitter Instituut Asbestslachtoffers
• Lid Raad van Arbitrage voor de Bouw
Datum eerste benoeming
1 januari 2016
Datum aftreden
1 januari 2024

Huidige functie
Toezichthouder en bestuurslid
Expertise Financiën, accounting,
risicomanagement, informatietechnologie
Nevenfuncties:
• 	Lid Raad van Toezicht KRO-NCRV,
voorzitter van de audit commissie
• 	Lid Raad van Toezicht Viva! Zorggroep,
lid van de audit commissie
• 	Bestuurslid Cappella Amsterdam
• 	Bestuurslid Kansfonds, voorzitter
van de beleggingscommissie
• 	Bestuurslid Stichting Chimbo
•	Member of the Board of Aluminium
Stewardship Initiative
•	Lid van de kascommissie van het
Koninklijk Oudheidkundig Genootschap
Datum eerste benoeming
1 januari 2018
Datum aftreden
1 januari 2026

Bestuur
Bestuursverslag
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Auditcommissie
• 	Dhr. Jan Boekelman, voorzitter
• 	Dhr. John Koster, lid
Remuneratiecommissie
• 	Dhr. Clemens van Slingerland, voorzitter
• 	Dhr. Aleid Wolfsen, lid

Mevr. ir. Hetty Klavers
1965, Nederlandse nationaliteit
Lid RvC

Dhr. dr. John Koster
1961, Nederlandse nationaliteit
Lid RvC

Dhr. mr. Clemens van Slingerland
1961, Nederlandse nationaliteit
Lid RvC

Huidige functie
Dijkgraaf, Waterschap Zuiderzeeland
Expertise
Waterproductie, drinkwaterkwantiteit
en -kwaliteit, waterketen, natuur en
milieubeheer
Nevenfuncties:
• Lid Mijnraad
• Voorzitter stichting TAUW foundation
• Lid bestuur Unie van Waterschappen
• Lid College Bodemdaling
• Lid Bestuur IJsselbiennale
• Lid audit comité ministerie EZK
•	Lid Technische Veiligheidscommissie
Chemelot
•	Lid bestuur van de Unie van
Waterschappen
Datum eerste benoeming
1 januari 2019
Datum aftreden
1 januari 2023

Huidige functie
Senior Partner Holland Consulting Group
Expertise Imago, public relations en
affairs, relatie- en klantenmanagement,
communicatie, maatschappelijke aspecten
van ondernemen
Nevenfuncties
•	Lid raad van commissarissen
Omina Wonen
•	Gastdocent Nyenrode
Business Universiteit
•	Lid Raad van Toezicht
Stichting Zorggroep Ter Weel
•	Lid Raad van Toezicht Stichting
Ouderenhuisvesting Gasthuis
•	Lid Visitatiecommissie NederlandsVlaamse Accreditatieorganisatie
Datum eerste benoeming
1 januari 2017
Datum aftreden
1 januari 2025

Huidige functie
HR-directeur Hunter Douglas Europe B.V.
Expertise
Arbeidsverhoudingen, remuneratiemanagement, human resource management,
organisatie en besturingsprocessen,
corporate governance
Nevenfuncties:
• Commissaris bij Plukon Foodgroup
• Commissaris bij Bureau Zuidema
• Lid van de ledenraad van Achmea
• 	Lid van de Raad van Toezicht van
de Stichting Businezz Club
• 	Voorzitter van de Arbo commissie
van de Werkgeversvereniging FME
Datum eerste benoeming
1 januari 2020
Datum aftreden
1 januari 2024

Bestuursverslag
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Investeringscommissie
• 	Dhr. John Koster, voorzitter
• 	Dhr. Jan Boekelman, lid
Aangevuld met een ander lid van de RvC.
Per investering wordt beoordeeld wie ter
zake van de te beoordelen investeringen
technisch deskundig is.
Selectiecommissie
Vanuit de AVA:
• 	Dhr. Roel Cazemier, voorzitter
(gemeente Krimpenerwaard)
• 	Mevr. Marina van der Velde-Menting
(gemeente Kaag en Braassem)
• 	Dhr. Maks van Middelkoop
(gemeente Vijfheerenlanden)
Vanuit de RvC:
• 	Dhr. Aleid Wolfsen
• 	Mevr. Hetty Klavers
	Adviseur van de selectiecommissie
vanuit de directie:
• Dhr. Walter van der Meer, directeur Oasen
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Balans
(bedragen x € 1.000 en voor winstbestemming)
				

PASSIVA		2021

2020

Eigen Vermogen

ACTIVA		2021

(8)
Geplaatst kapitaal			
340
340
Overige reserves			
116.401
111.847
Onverdeeld resultaat			
5.685
4.554
						

2020

122.426

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

Voorzieningen
(1)		
299.998
(2)
262

116.741

					

Voorziening toekomstige
uitkeringen
(9)		
49
Voorziening ontharding
(10)		
1.412
		

282.073
262

		
300.260
282.335

80
3.907

		

			
1.461
3.987

Vlottende activa		

Langlopende schulden					
Leningen
(11)		
160.810
134.464

Voorraden

(3)

1.067 		
933

		

Vorderingen:		
Handelsdebiteuren
(4)		
4.800
5.701
Belastingen
(5)
450
734
Overige vorderingen
en overlopende activa
(6)
1.339
934
		
6.589

Liquide middelen

7.369		

(7)
2.631
4.964
			

					

Kortlopende schulden
Aflossingverplichting leningen			
3.690
17.050
Schulden aan kredietinstellingen (12)		
1
Crediteuren
(13)		
3.798
9.192
Belastingen en sociale lasten
(14)		
2.824
3.016
Overige schulden en
overlopende passiva
(15)
15.538 		
11.150
				
		
25.850 		
40.409
					

TOTAAL ACTIVA		

310.547

295.601

TOTAAL PASSIVA			
310.547

295.601 		
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Winst- en verliesrekening

Kasstroomoverzicht

(bedragen x € 1.000)

(bedragen x € 1.000)

		

				

		2021

2020

Bedrijfsopbrengsten
Netto-omzet waterlevering
Netto-omzet werken
Overige bedrijfsopbrengsten

(16)
(17)
(18)

Som der bedrijfsopbrengsten

73.085
4.614
2.228

72.722
5.211
2.021

79.927

79.954

Bedrijfslasten		
Inkoop water
Kosten werken derden
Personeelskosten
Overige bedrijfskosten
Afschrijvingen

(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

Som der bedrijfslasten
BEDRIJFSRESULTAAT

5.349
4.317
17.338
29.314
14.608

5.330
4.963
16.662
28.887
16.179

70.926

72.021

9.001

7.933

Kasstroom uit			2021
operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
• afschrijvingen (23)
Mutaties in werkkapitaal:
• voorraden (3)
• vorderingen (4, 5, 6)
• mutaties in de voorzieningen (9, 10)
• 	kortlopende schulden (12, 13, 14, 15)
(excl. schulden aan kredietinstellingen)

- 3.316

- 3.379

Resultaat voor belastingen		
Vennootschapsbelasting
(25)

5.685
-

4.554
-

5.685

4.554

Resultaat na belastingen

7.933

14.608

16.179
158
1.523
-775

-1.198

1.632

-3.085

2.538

20.524

26.650

7
-3.280
-

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

Financiële baten en lasten (24)

9.001

-134
773
-2.526

KASSTROOM UIT BEDRIJFSOPERATIES

Rentebaten (24)
Rentelasten (24)
Betaalde vennootschapsbelasting (25)

2020

10
-3.346
-

-3.273

-3.336

17.251

23.314

		

Kasstroom uit
investeringsactiviteiten		
Investeringen in materiële vaste activa (1)
Afrondingsverschil materiële vaste activa (1)
Desinvesteringen in materiële vaste activa (1)		
KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

-32.612
-5
84

-34.145
8

-32.533

-34.137
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Kasstroomoverzicht vervolg

Toelichting op
de balans en
de winst- en
verliesrekening

(bedragen x € 1.000)

		

Kasstroom uit			
financieringsactiviteiten
Aangetrokken langlopende leningen (11)
Aflossing langlopende leningen (11)

2021
30.000
-17.050

2020
15.000
-2.300

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN		
12.950

12.700

		

Af-/toename geldmiddelen

-2.332

1.877

4.963
-2.332

3.086
1.877

Grondslagen voor de waardering
van activa en passiva en de
bepaling van het resultaat
Algemeen
Oasen is een naamloze vennootschap,
gevestigd te Gouda aan de Nieuwe Gouwe
O.z. 3 en geregistreerd onder inschrijvingsnummer 29010639.

Samenstelling geldmiddelen
Geldmiddelen per 1 januari		
Mutatie boekjaar		

De activiteiten van Oasen N.V. bestaan uit
het leveren van drinkwater in het oostelijk
deel van de provincie Zuid-Holland.

Geldmiddelen per 31 december		
2.631
4.963
				
De post geldmiddelen in het kasstroomoverzicht is als volgt samengesteld:			
Liquide middelen (7)		
Schulden aan kredietinstellingen (12)

Totaal

Deze jaarrekening heeft betrekking op het
boekjaar 2021, dat is geëindigd op balansdatum
31 december 2021.
2.631
-

4.964
-1

2.631

4.963

Het financieel verslag wordt opgesteld met
inachtneming van de wettelijke voorschriften
inzake de jaarverslaglegging zoals opgenomen
in Boek 2 Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek.
Een actief wordt in de balans verwerkt
wanneer het waarschijnlijk is dat de
toekomstige economische voordelen naar de
onderneming zullen toevloeien en het actief
een kostprijs of een waarde heeft waarvan de
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans verwerkt

wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling
daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom
van middelen die economische voordelen in zich
bergen en de omvang van het bedrag waartegen
de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare
wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen.
Een actief of verplichting wordt niet langer in
de balans opgenomen indien een transactie
ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op
economische voordelen en alle of nagenoeg
alle risico's met betrekking tot het actief of de
verplichting aan een derde zijn overgedragen.
De resultaten van de transactie worden in dat
geval direct in de winst-en-verliesrekening
opgenomen, rekening houdend met eventuele
voorzieningen die dienen te worden getroffen
in samenhang met de transactie. Baten
worden in de winst-en-verliesrekening
opgenomen wanneer een vermeerdering van
het economisch potentieel, samenhangend
met een vermeerdering van een actief of een
vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden waarvan de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt
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Balans
wanneer een vermindering van het economisch
potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van
een verplichting, heeft plaatsgevonden waarvan
de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Tenzij hierna anders is vermeld, worden
activa en passiva opgenomen tegen nominale
waarde. Waardering vindt plaats tegen
historische kostprijs.
Opbrengsten en kosten worden verantwoord
in die periode, waarop zij betrekking hebben.
Winsten worden slechts opgenomen voorzover
zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen
en risico’s die hun oorsprong vinden voor het
einde van het verslagjaar, worden in acht
genomen indien zij voor het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn geworden.
De jaarrekening is opgesteld in Euro's
(functionele valuta).
Vreemde valuta
Transacties zijn bij eerste verwerking
gewaardeerd in de functionele valuta door
omrekening tegen de wisselkoers op de datum
van de transactie. Monetaire balansposten
zijn op iedere balansdatum omgerekend tegen
de dan geldende koers van de functionele
valuta. Niet-monetaire posten die op basis
van historische kostprijs zijn gewaardeerd zijn
omgerekend tegen de wisselkoers op de
transactiedatum of tegen een koers die de
koers per transactiedatum benadert.

Schattingsonzekerheden
Bij het opmaken van de jaarrekening van de
Vennootschap dient het management op
balansdatum oordelen te vormen, alsmede
schattingen en veronderstellingen te bepalen,
die van invloed zijn op de gerapporteerde
opbrengsten, lasten, activa, verplichtingen en
niet in de balans opgenomen verplichtingen.
Schattingen hebben betrekking op bekende en
onbekende risico’s, onzekerheden en andere
factoren die ertoe kunnen leiden dat de
toekomstige resultaten en prestaties wezenlijk
verschillen van die welke geraamd waren.
De schattingen zijn op een consistente wijze
uitgevoerd en worden voortdurend beoordeeld.
Dit heeft met name betrekking op de
afschrijvingsduur van de materiele vaste
activa en de voorzieningen.
COVID-19 impact
Op het moment van het opstellen van de
jaarrekening is de impact van het coronavirus
overwogen, zoals door het bestuur ook
uiteengezet in het bestuursverslag. De impact
van de corona crisis is voor Oasen relatief
beperkt aan de kostenkant. Aan de opbrengsten
kant wordt een stijging van de afzet bij
de consumentenmarkt geconstateerd.
Het coronavirus heeft niet geleid tot een
impact op de waardering van schattingsposten in de jaarrekening.

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden verantwoord
tegen aanschafwaarde onder aftrek van de
terzake van de investeringen aan derden in
rekening gebrachte bedragen. Materiële
vaste activa worden in de balans verwerkt
indien het waarschijnlijk is dat de toekomstige
prestatie-eenheden met betrekking tot dat
actief zullen toekomen aan de onderneming en
de kosten van het actief betrouwbaar kunnen
worden vastgesteld. De kostprijs van de
genoemde activa bestaat uit de verkrijgingsof vervaardigingsprijs en overige kosten om de
activa op hun plaats en in de staat te krijgen
noodzakelijk voor het beoogde gebruik.
Op de materiële vaste activa wordt afgeschreven
vanaf het moment dat het actief beschikbaar
is voor het beoogde gebruik. Afschrijving
wordt beëindigd bij buitengebruikstelling of
desinvestering van het actief. De afschrijvingspercentages zijn gebaseerd op de verwachte
economische levensduur. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische
levensduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast.
Waardering na eerste verwerking vindt plaats
tegen historische kostprijs. Bij de bepaling van
de boekwaarde van materiële vaste activa
wordt gebruikgemaakt van schattingen van
afschrijvingstermijnen, deze zijn afgeleid van

verwachtingen omtrent de technische en
economische levensduur van de onderliggende activa. Als gevolg van veranderingen op het
gebied van technologische ontwikkelingen of in
het gebruik van de activa kunnen veranderingen
ontstaan in de levensduur van de activa. Dit
kan dan aanleiding geven tot een bijzondere
waardevermindering.
Uitgaven worden slechts geactiveerd voor
zover deze bestemd zijn om de uitoefening
van de werkzaamheid van Oasen duurzaam
te dienen.
Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:
• 	Geactiveerd worden uitsluitend (eerste)
aanschaf, nieuwbouw, vervanging en
wijzigingen van vaste activa objecten;
• 	Uren die betrekking hebben op investeringen
worden geactiveerd. Vanaf 1 januari 2019 is
gestart met het activeren van uren;
• 	Activering vindt plaats tegen verkrijgingsprijs
of vervaardigingsprijs;
• 	Kosten voor sloop worden niet geactiveerd,
maar in de exploitatie genomen. Een
uitzondering hierop volgt indien de sloopkosten zo verweven zijn in de aanneemsom
van de opdrachtnemer dat niet duidelijk is
welk deel sloop is, op dat moment worden
de sloopkosten wel mee geactiveerd;
• 	Verwijderingskosten van leidingen worden
niet geactiveerd. Onder verwijderingskosten
wordt verstaan het drukloos maken van de

63

Jaarverslag 2021 Jaarrekening

leiding, verwijderen straatwerk, graven,
fysiek verwijderen leiding, afdichten van de
sleuf, herstellen van straatwerk tot en met
het laten afvoeren en verwerken van de oude
leiding. Het gaat hier puur en alleen om het
verwijderen van een oude leiding waarvoor
geen nieuwe leiding in de plaats komt. Bij
het vervangen van een oude leiding voor
een nieuwe leiding gelden alleen de extra
afvoerkosten van die oude leiding (bijvoorbeeld
asbestcement) als verwijderingskosten.
Indien de afvoerkosten zo verweven zijn in de
aanneemsom van de opdrachtnemer dat niet
duidelijk is welk deel afvoer is bij vervanging
van leidingen, dan worden de afvoerkosten
mee geactiveerd als zijnde een onderdeel
van de investering;
• 	Uitgaven worden slechts geactiveerd
wanneer er sprake is van een levensduur
groter of gelijk aan 3 jaar (duurzaam);
• 	Activering per locatie;
• 	Er wordt gekeken naar de totale kosten
van het project en niet per jaar;
De volgende regels gelden voor toerekening
van kosten aan investeringen (materiële
vaste activa):
• 	Alle kosten die volgen na de business
case zijn investeringskosten.
• 	Geen activering van indirecte interne kosten;
• Geen activering bouwrente;
•	De kosten voor directievoering
worden geactiveerd.

Beleid groot onderhoud
De kosten van het groot onderhoud zijn
opgenomen in de kostprijs van het actief.
De boekwaarde van de te vervangen
bestanddelen van het actief is in één keer
ten laste van het resultaat gebracht.
Vanaf de eerste verwerking van het actief
worden de kosten van het groot onderhoud
als belangrijk bestandsdeel aangemerkt,
welke afzonderlijk wordt afgeschreven
op basis van de 'componentenbenadering'.

Aansluitleidingen
De eerste aanleg van aansluitleidingen wordt
niet geactiveerd. Wel wordt geactiveerd
vervanging of wijziging van aansluitleidingen
uitgezonderd vervanging of wijziging op
initiatief van derden (valt onder omzet werken).
Incidentele vervanging (inclusief vervanging
van loden leidingen) of wijziging in kader van
onderhoud is exploitatie.
Het activeren van vervanging en wijziging heeft
derhalve betrekking op projectmatige aanpak
van renovatie, reconstructie en dijkverzwaring.

Beleid per groep
Terreinen, gebouwen, machines en installaties
De aanschaf en (nieuw)bouw van terreinen,
gebouwen, machines en installaties (inclusief
bronnen en pompen) wordt geactiveerd.

Vervoermiddelen
Vervoermiddelen worden geactiveerd.

Inventaris
Aanschaf van inventaris wordt geactiveerd.
Computerapparatuur (hard- en software)
Hard- en software wordt geactiveerd.
Financiële vaste activa
De onder de financiële vaste activa verantwoorde kapitaalbelangen worden opgenomen tegen
verkrijgingsprijs. De verkrijgingsprijs van de
deelneming(en) op moment van verkrijging
gesteld op de waarde van de deelneming
zoals dat is overeengekomen, of de reële
waarde van de andere tegenprestatie die door
de deelnemende rechtspersoon in ruil is

Afschrijvingsbeleid
Hoofdleidingen
Geactiveerd wordt de aanleg, vervanging
en wijziging van een hoofdleiding, ongeacht
de hoogte van de kosten. Bij transport markeert
het einde van een leidingproject het einde
van de investering. Na de eindrapportage
hoofdleidingwerken en de overdracht van de
leidingwerken aan de regio (of productie)
vallen de verdere kosten in de exploitatie
(behoudens aanspraken op aannemers).
Wel dienen bij het einde van het project de
op dat moment voorzienbare kosten als
verplichting op het investeringsproject
opgenomen te worden.

Activa
Afschrijvingspercentage
Grond
Terreinaanleg
5
Gebouwen
2,5 - 4
Restauratie en verbouwing
10
Bronnen
5
Machines/pompen/installaties
5 - 6,67
Ruw- en reinwaterleidingen
2,50
Transportleidingen
2,50
Hoofdleidingen
3
Aansluitleidingen
3,33
Inventaris
10
Computerapparatuur en telecommunicatie
33,33
Vervoermiddelen
20

Jaren
20
25 - 40
10
20
15 - 20
40
40
33,33
30
10
3
5
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verstrekt, vermeerderd met eventuele kosten
die direct toerekenbaar zijn aan het verkrijgen
van de deelneming. Deelnemingen waarin
geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend,
worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of
lagere realiseerbare waarde. Indien sprake is
van een stellig voornemen tot afstoting vindt
waardering plaats tegen de eventuele lagere
verwachte verkoopwaarde. Indien de onderneming een actief of een passief overdraagt
aan een deelneming die wordt gewaardeerd
op verkrijgingsprijs of actuele waarde, wordt
de winst of het verlies voortvloeiend uit deze
overdracht direct en volledig in de winst- en
verliesrekening verwerkt, tenzij de winst op de
overdracht in wezen niet is gerealiseerd.

het eigen bedrijf duurzaam aangewende
materiële vaste activa alsook voor derden.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking
gewaardeerd tegen reële waarde inclusief
transactiekosten.
Vorderingen op handelsdebiteuren
Vorderingen op handelsdebiteuren worden
opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs,
onder aftrek van een voorziening voor
mogelijke oninbaarheid, die op individuele
basis wordt bepaald. De vorderingen worden
opgenomen inclusief belasting op leidingwater
(BOL). Gezien de looptijd korter dan 1 jaar is
de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.

Vlottende activa
Voorraden
Voorraden worden bij eerste verwerking
gewaardeerd tegen de kostprijs, zijnde de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige
kosten om de voorraden op hun huidige
plaats en in hun huidige staat te brengen.
De vervolgwaarde voor de voorraden is
kostprijs op basis van de 'first-in, first-out'
(FIFO)-methode of lagere opbrengstwaarde.
De opbrengstwaarde is gebaseerd op de meest
betrouwbare schatting van het bedrag dat
de voorraden maximaal zullen opbrengen,
onder aftrek van nog te maken kosten. De
voorraden worden aangehouden voor de in

Overige vorderingen
De overige vorderingen worden opgenomen
tegen geamortiseerde kostprijs, onder aftrek van
noodzakelijk geachte voorzieningen. Gezien de
looptijd korter dan 1 jaar is de geamortiseerde
kostprijs gelijk aan de nominale waarde.
Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde. Liquide middelen bestaan
uit kas, banktegoeden en direct opeisbare
deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij
banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder kortlopende

schulden. De liquide middelen staan, voor
zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking
van de vennootschap. Indien liquide middelen
niet ter vrije beschikking staan, wordt hiermee
rekening gehouden bij de waardering. In
vreemde valuta luidende liquide middelen
worden per balansdatum in de functionele
valuta omgerekend tegen de op die datum
geldende wisselkoers. Verwezen wordt verder
naar de prijsgrondslagen voor vreemde valuta.

Eigen vermogen
Financiële instrumenten die op grond van de
economische realiteit worden aangemerkt
als eigenvermogensinstrumenten, worden
gepresenteerd onder het eigen vermogen.
Uitkeringen aan houders van deze instrumenten
worden in mindering op het eigen vermogen
gebracht na aftrek van eventueel hiermee
verband houdend voordeel uit hoofde
van belasting naar de winst. Financiële
instrumenten die op grond van de economische
realiteit worden aangemerkt als een financiële
verplichting, worden gepresenteerd onder
schulden. Rente, dividenden, baten en lasten
met betrekking tot deze financiële instrumenten
worden in de winst-en-verliesrekening
verantwoord als kosten of opbrengsten.

Voorzieningen
Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte
afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op
de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen
noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen
de nominale waarde van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Voorziening toekomstige uitkeringen
Deze voorziening betreft de toekomstige
uitkeringen uit hoofde van arbeidstijdverkorting
oudere werknemers en de toekomstige uit te
keren diensttijdgratificatie. Van deze twee
componenten wordt jaarlijks een actuariële
berekening gemaakt. De voorziening wordt
gewaardeerd tegen contante waarde.
Als gevolg van de CAO 2009-2011 is een aantal
oude regelingen komen te vervallen. Deze
regelingen worden vervangen door een inzetbaarheidsbudget (met ingang van 1 januari 2010)
en een flexibel arbeidsvoorwaardenbudget
(met ingang van 1 januari 2011). Voor bepaalde
groepen deelnemers gelden overgangsregelingen conform de oude regelingen.
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Bij de berekeningen is er vanuit gegaan
dat werknemers met pensioen gaan op de
AOW-gerechtigde leeftijd.

langlopende schulden opgenomen. Schulden
die binnen een jaar vervallen worden
opgenomen onder kortlopende schulden.

Voorziening ontharding
De voorziening ontharding betreft de
toekomstige uitgaven uit hoofde van
investeringen met betrekking tot het
ontharden van drinkwater. De werkelijke
investeringen worden in mindering
gebracht op deze voorziening. Jaarlijks
vindt er een berekening plaats waarbij
de voorziening opnieuw wordt bepaald.
Eventuele dotatie of vrijval wordt
verantwoord ten laste of ten gunste
van het resultaat.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste
verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste
opname gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode. Dit is meestal de nominale waarde.

Schulden
Schulden worden bij de eerste waardering
gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de
verwerving van de schulden worden in de
waardering bij eerste verwerking opgenomen.
Langlopende, kortlopende schulden en
overige financiële verplichtingen worden
na eerste opname gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs op basis van de
effectieve-rentemethode. De effectieve rente
wordt direct in de winst-en-verliesrekening
verwerkt. Schulden met een resterende
looptijd van meer dan een jaar worden onder

Schulden aan kredietinstellingen
Onder schulden aan kredietinstellingen vallen
kasgeldleningen en rekening courant kredieten
van banken.
Handelscrediteuren
Waardering vindt plaats tegen nominale
waarde. Zodra Oasen contractpartij is
en/of er een concrete dienst of levering
van goederen heeft plaatsgevonden
wordt deze in de balans opgenomen.

Financiële instrumenten
Valutarisico
Oasen loopt geen risico, de werkzaamheden
vinden vrijwel allemaal plaats binnen
Nederland.
Marktrisico
Oasen loopt geen risico ten aanzien van de
waardering van aandelen, opgenomen onder
financiële vaste activa.
Rente- en kasstroomrisico
Oasen loopt renterisico over de rentedragende
vorderingen (met name onder financiële vaste
activa en liquide middelen) en rentedragende
langlopende en kortlopende schulden
(waaronder schulden aan kredietinstellingen).
Met betrekking tot de vorderingen en schulden
worden geen financiële derivaten met
betrekking tot renterisico gecontracteerd.

Oasen heeft geen significante concentraties
van debiteurenrisico. De vorderingen op klanten
bedraagt in totaal € 5,9 miljoen (ultimo 2020:
€ 6,9 miljoen). Hiervoor is een voorziening
van € 1,0 miljoen getroffen (ultimo 2020:
€ 1,2 miljoen).
Liquiditeitsrisico
Oasen maakt gebruik van meerdere banken
om over meerdere kredietfaciliteiten te
kunnen beschikken. Voor zover noodzakelijk,
worden nadere zekerheden verstrekt aan de
kredietinstellingen.

Kredietrisico
Oasen loopt geen significante kredietrisico's.
Verkoop vindt naast reguliere particulieren,
plaats aan zakelijke afnemers die voldoen aan
de kredietwaardigheidstoets van Oasen.
Verkoop vindt plaats op basis van krediettermijnen tussen de 30 en 60 dagen. Voor grote
leveringen kan een afwijkende krediettermijn
van toepassing zijn. In dat geval worden
aanvullende zekerheden gevraagd, waaronder
garantiestellingen.
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Winst- en
verliesrekening
Netto-omzet waterlevering
De netto-omzet waterlevering omvat het
vastrecht en het gefactureerde waterverbruik
tot aan de laatste opnamedatum van de
watermeters, alsmede een raming van het
nog te factureren verbruik en vastrecht over
de periode vanaf de laatste opnamedatum
van de watermeters tot en met 31 december.
Onder netto-omzet waterlevering wordt
verstaan de opbrengst van de in het
verslagjaar gerealiseerde afzet.
Netto-omzet werken
Omzet werken betreft de opbrengsten op
diensten die in opdracht van derden worden
verleend. Onder netto-omzet werken wordt
verstaan de in het verslagjaar gerealiseerde
opbrengsten minus de vooruitgefactureerde
opbrengsten waarvan het werk nog niet is
uitgevoerd.
Overige opbrengsten
Onder de overige opbrengsten worden
opbrengsten verantwoord die niet direct
gerelateerd zijn aan de kernactiviteiten.
Hieronder zijn opgenomen opbrengsten uit:
- Verhuizingen/nieuwe aansluitingen en incasso;
- Brandkranen, dit betreft deels een eenmalige
bijdrage en een jaarlijks terugkerende
vergoeding ten behoeve van het onderhoud;
- Huur & pacht;
-M
 eeliftvergoedingen, betreft vergoedingen
van gemeenten voor het meeliften op de
rekening van Oasen voor verontreinigings-

	heffingen, rioolheffingen en
afvalstoffenheffingen;
- Boete niet tijdige betaling;
- Opbrengsten watermonsters voor derden;
- Verkoop van activa.
Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden
op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt
in de winst- en verliesrekening zodra ze
verschuldigd zijn aan werknemers. Als de
reeds betaalde bedragen de verschuldigde
beloningen overtreffen, wordt het meerdere
opgenomen als een overlopend actief voor
zover er sprake zal zijn van terugbetaling
door het personeel of van verrekening met
toekomstige betalingen door de vennootschap.
Pensioenlasten
De pensioenen zijn ondergebracht bij het
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).
De regeling is te typeren als toegezegde
pensioenregeling. In de jaarrekening mag
deze regeling echter worden verwerkt als
een toegezegde bijdrageregeling, aangezien
aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• 	de rechtspersoon is aangesloten bij een
bedrijfstakpensioenfonds en past tezamen
met andere rechtspersonen dezelfde
pensioenregeling toe; en
• 	de rechtspersoon heeft geen verplichting
tot het voldoen van aanvullende bijdragen
in het geval van een tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds, anders dan het voldoen

van hogere toekomstige premies.
Oasen betaalt als gevolg van het voorgaande
op verplichte, contractuele of vrijwillige
basis premies aan pensioenfondsen en
verzekeringsmaatschappijen. Oasen heeft
geen verplichtingen uit hoofde van haar
pensioenregeling naast de betaling van
premies. De premies worden verantwoord
als personeelskosten op het moment dat
deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde
premies worden opgenomen als overlopende
activa indien deze tot een terugstorting
leiden of tot een vermindering van
toekomstige betalingen. Voor zover de
verschuldigde premies op balansdatum
nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een
verplichting opgenomen.
Overige bedrijfskosten
Dit betreffen de kosten die Oasen maakt
ten behoeve van haar exploitatie en bestaan
onder meer uit precario, energie, chemicaliën
en overige externe kosten. Deze kosten
worden toegerekend aan de periode
waarop ze betrekking hebben.
Grondwaterbelasting en -heffing
Dit zijn kosten die Oasen maakt ten behoeve
van haar exploitatie en betreffen belastingen
die verbonden zijn aan het onttrekken van
grondwater en worden toegerekend aan de
periode waarop ze betrekking hebben.

Belastingen
Vanaf 1 januari 2016 zijn alle overheidsondernemingen gedreven in de vorm van een NV, BV
of coöperatie integraal vennootschapsbelastingplichtig. Voor Oasen geldt dat alle niet wettelijke
(commerciële) activiteiten belastingplichting
zijn. De wettelijke drinkwateractiviteiten zijn
niet belast. Hiervoor geldt een vrijstelling op
grond van artikel 8f lid 1 sub b Wet Vpb 1969.
Dit betreft het meerendeel van de activiteiten
van Oasen N.V. Activiteiten waar wel vennootschapsbelasting over betaald moet worden zijn
onder andere de verhuurd van (voormalige)
dienstwoningen, verpachting van grond en de
verkoop van reststoffen.
Toelichting bij het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens
de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide
middelen en beleggingen die zonder
beperkingen en zonder materieel risico van
waardeverminderingen als gevolg van de
transactie kunnen worden omgezet in
geldmiddelen. Kasstromen in vreemde valuta
zijn omgerekend tegen een geschatte
gewogen gemiddelde koers van de verslagperiode/de koers op de datum dat de transacties
hebben plaatsgevonden. Koersverschillen
inzake geldmiddelen worden afzonderlijk
in het kasstroomoverzicht getoond.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van
interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de
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kasstroom uit operationele activiteiten.
Betaalde dividenden zijn opgenomen onder
de kasstroom uit financieringsactiviteiten.
Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen
plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn
niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.
De betaling van de leasetermijnen uit hoofde
van het financiële leasecontract zijn voor het
gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing
als een uitgave uit financieringsactiviteiten
aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking
heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten. Kasstromen uit financiële
afgeleide instrumenten die worden verantwoord
als reële waarde-hedges of kasstroom-hedges
worden in dezelfde categorie ingedeeld als de
kasstromen uit de afgedekte balansposten.
Kasstromen uit financiële derivaten waarbij
hedge accounting niet langer wordt toegepast,
worden consistent met de aard van het
instrument ingedeeld, vanaf de datum
waarop de hedge accounting is beëindigd.
Leasing
Oasen kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst
waarbij de voor- en nadelen verbonden aan
het eigendom van het leaseobject geheel of
nagenoeg geheel door de lessee worden
gedragen, wordt aangemerkt als een financiële
lease. Alle andere leaseovereenkomsten
classificeren als operationele leases. Bij de
leaseclassificatie is de economische realiteit
van de transactie bepalend en niet zozeer de

juridische vorm. Classificatie van de lease
vindt plaats op het tijdstip van het aangaan
van de betreffende leaseovereenkomst.
Leasebetalingen en vergoedingen inzake
operationele leases worden lineair over de
leaseperiode ten laste respectievelijk ten
gunste van de winst-en-verliesrekening
gebracht, tenzij een andere toerekeningsystematiek meer representatief is voor het
patroon van de met het leaseobject te verkrijgen
voordelen. Als de vennootschap optreedt als
lessor in een operationele lease, wordt het
actief als leaseobject verwerkt in de balans
overeenkomstig de aard van dat actief.
De leasebaten (exclusief vergoeding voor
dienstverlening, zoals verzekering en onderhoud) als bestanddeel van de leasebetalingen
worden op tijdsevenredige basis verwerkt
over de leaseperiode. Initiële directe kosten,
niet zijnde verkoopkosten, die gemaakt
worden om opbrengsten te genereren uit
operationele leases worden direct ten laste
van de winst-en-verliesrekening gebracht.

Dotaties
Dotaties aan voorzieningen worden ten
laste van het resultaat gebracht en vallen
onder overige bedrijfskosten.
Bijzondere waardevermindering
Indien omstandigheden hiertoe aanleiding
geven, wordt vastgesteld of sprake is van
bijzondere waardevermindering van
materiële vaste activa en financiële vaste
activa. Indien dergelijke aanwijzingen
bestaan, wordt een schatting gemaakt van
de realiseerbare waarde van deze activa.
Voor de activa is de realiseerbare waarde
gelijk aan de hoogste van de reële waarde
minus de verkoopkosten of de bedrijfswaarde.
De bedrijfswaarde wordt bepaald op basis
van de contante waarde van de geschatte
toekomstige kasstromen. Het bedrag van de
afwaardering wordt separaat zichtbaar ten
laste van de winst- en verliesrekening gebracht.
Nadat een verlies wegens bijzondere waardevermindering is verwerkt, wordt de jaarlijkse
afschrijving aangepast aan de herziene
boekwaarde verminderd met de restwaarde.
Indien het bedrag van de afwaardering groter
is dan de boekwaarde van het actief, moet
worden bezien of een voorziening moet
worden gevormd. Terugneming van een
bijzondere waardevermindering is mogelijk
indien er gegronde indicaties zijn dat het
eerder verantwoorde verlies niet meer
bestaat of is verminderd.

Financiële baten en lasten
Dit betreft de kosten die samenhangen met
het aantrekken van vreemd vermogen, alsmede
de eventuele koersverschillen hierop en
waardeveranderingen en uitkeringen van
financiële vaste activa.
Rentebaten en -lasten worden tijdsevenredig
verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de betreffende activa en passiva.
Bij de verwerking van de rentelasten wordt
rekening gehouden met de verantwoorde
transactiekosten op de ontvangen leningen.
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Het verloop van de materiële vaste activa over 2021:

(bedragen x € 1.000)

(bedragen x € 1.000)

				

VASTE ACTIVA		

2021

2020

Materiële vaste activa (1)
Stand per 1 januari
Bij:
Investeringen
Afrondingsverschil		
Af:
Afschrijvingen
Bijzondere waardeverminderingen
Desinvesteringen

Stand per 31 december

282.073

264.115

32.612
5
314.690

34.145
298.260

-14.608
-84

-14.765
-1.414
-8

299.998

282.073

In de boekwaarde per 31 december 2021 is een bedrag van € 27,2 (2020: € 26,2) miljoen
gesaldeerd aan ontvangen bijdragen van derden wegens investeringen.

Bedrijfsgebouwen
en
terreinen

Machines
en
installaties

Andere
vaste
installaties

Totaal
Materiële vaste activa
Leidingen
Stand per 1 januari						
Aanschafwaarde
470.682
76.047
54.763 314.977
3.901
Cumulatieve afschrijving
188.609
30.179
25.993 130.475
1.751

Boekwaarde

282.073

45.868

28.770 184.502

2.150

Niet aan
productieproces
dienstbare
materiële
vaste
activa

Werken in
uitvoering

343
211

20.651
-

132

20.651

Mutaties in de boekwaarde						
Investeringen
32.612
Ingebruikname werken
in uitvoering
142
2.175
14.987
803
Desinvesteringen
-84
-84
Afschrijvingen
-14.608
-1.905
-2.773
-8.522
-1.400
Afrondingsverschil
5
5
-

-

32.612

-8
-

-18.107
-

Saldo

-8

14.505

		
-4.782
-1.393
4.782
1.393
-

-

17.925

-1.842

-598

Buitengebruikstelling van
geheel afgeschreven activa				
Aanschafwaarde
-8.962
-1.286
-1.501
Afschrijvingen
8.962
1.286
1.501

Saldo

-

-

				
Stand per 31 december						
Aanschafwaarde
494.248
74.819
55.437 325.182
3.311
343
Cumulatieve afschrijving
194.250
30.793
27.265 134.215
1.758
219

35.156
-

Boekwaarde

35.156

44.026

-

-

-597

-

299.998

-

6.465

28.172 190.967

-

1.553

124
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VASTE ACTIVA

vervolg

Financiële vaste activa (2)

2021

2020

262

262

Onder de financiële vaste activa zijn ultimo boekjaar de volgende aandelenbelangen
opgenomen: KWH Water B.V. (4,36%, Nieuwegein) en AquaMinerals B.V. (voorheen
Reststoffenunie B.V.) (2,24%, Nieuwegein).				

VLOTTENDE ACTIVA

2021

vervolg

2021

2020

450

734

Belastingen (5)
Stand per 31 december

Betreft de per 31 december terug te vorderen omzetbelasting voor de maanden
november en december.

2020

Voorraden (3)

2021

2020

1.339

934

Overige vorderingen
en overlopende activa (6)

De post 'Voorraden' is als volgt samengesteld:
Voorraad grond- en hulpstoffen
1.105
971
Af:				
Incourante voorraden
-38
-38
			

Stand per 31 december

VLOTTENDE ACTIVA

1.067

933

Stand per 31 december

De overige vorderingen en overlopende activa ad € 1,3 miljoen bestaat uit:
nog te ontvangen bedragen in 2022 over het boekjaar 2021, betaalde waarborgsommen
en de vooruitbetaalde kosten voor het boekjaar 2022.		

VORDERINGEN

Handelsdebiteuren (4)				
Waterdebiteuren
Overige debiteuren

4.837
1.039

5.140
1.795

Liquide middelen (7)
Stand per 31 december

5.876
6.935
Af:				
Voorziening dubieuze handelsdebiteuren
-1.076
-1.234
		

Stand per 31 december

4.800

2021

2020

2.631

4.964

Deze betreffen de per 31 december aanwezige kas- en banksaldi.
De bedragen staan ter vrije beschikking.

5.701

In de post waterdebiteuren zit een bedrag van € 1,1 miljoen (2020: € 2,1 miljoen) aan nog
af te rekenen waterverbruiken verminderd met de reeds in rekening gebrachte voorschotten.
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PASSIVA

Geplaatst
kapitaal

Overige
reserves

Onverdeeld
resultaat

Totaal eigen
vermogen

VOORZIENINGEN

Voorziening voor
toekomstige uitkeringen (9)

Eigen vermogen (8)

2021

2020

		

Stand per 1 januari 2020
340
108.154
3.693
112.187
Stand per 1 januari
80
210
Af:					
Bij:
Winstverdeling			
-3.693
-3.693
Toevoeging ten laste van het resultaat
Bij:					
Toename CW aanspraken
1
4
Winstverdeling		
3.693		3.693
Resultaat lopend boekjaar			
4.554
4.554
81
214
Af:					
Stand per 31 december 2020
340
111.847
4.554
116.741
Onttrekking in verband met uitkeringen
-29
-71
Actuariële winsten / verliezen
-3
-34
Stand per 1 januari 2021
340
111.847
4.554
116.741
Aanpassing aanspraken bij pensionering
-29
Af:					
Winstverdeling
		
-4.554
-4.554
Stand per 31 december
49
80
Bij:					
Winstverdeling		
4.554		4.554
Resultaat lopend boekjaar			
5.685
5.685
De voorziening heeft voor een klein gedeelte kortlopend en voor € 38.000 een langlopend karakter.		
		

Stand per 31 december 2021

340

116.401

5.685

122.426

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 1.137.500 en is verdeeld in 2.500 aandelen. De aandelen
hebben een nominale waarde van € 455 per aandeel. Het aantal geplaatste aandelen bedraagt 748.
Verdeling van de uitgegeven aandelen heeft plaatsgevonden aan de hand van de aantallen inwoners
van de deelnemende gemeenten. In de Algemene vergadering van Aandeelhouders van 27 november
2001 is besloten tot fixatie van het aantal aandelen. 			
Bestemming van het resultaat 2020
In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 25 mei 2021 is besloten om € 4.553.458 toe te
voegen aan de overige reserves.
Voorstel bestemming van het resultaat 2021
Voorgesteld wordt om het volledige resultaat van € 5.685.351 toe te voegen aan de overige reserves.
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De aanspraken zijn per 31 december als volgt samengesteld:

2021
Regeling 5.11 Diensttijdgratificatie

2021

2020

Balansverplichting			
Contante waarde aanspraken

Netto verplichting

49

80

49

80

2020

Verloop Netto verplichting			
Netto verplichting (1 januari)
Uitkeringen
Totale bate / last (winst- en verliesrekening)

80
-29
-2

210
-71
-59

Netto verplichting (31 december)

49

80

Pensioenlast			 Verloop CW aanspraken			
Toename CW aanspraken
Interest lasten
Actuariële winsten / verliezen
Aanpassing aanspraken bij pensionering

Bate / Last werkgever

1
-3
-

4
-34
-29

-2

-59

Werkelijke CW aanspraken (1 januari)
Toename CW aanspraken
Interest lasten
Betaalde uitkeringen
Aanpassing aanspraken bij pensionering
Verwachte CW aanspraken (31 december)
Actuariële winst / verlies

80
1
-29
52
-3

210
4
-71
-29
114
-34

Werkelijke CW aanspraken
(31 december)

49

80

De belangrijkste actuariële uitgangspunten zijn de volgende:					
Disconteringsvoet			-0,01%
Verwachte salarisstijgingen		
1,50%
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PASSIVA VOORZIENINGEN vervolg

2021

2020

Voorziening ontharding (10)
Stand per 1 januari
Bij:
- Correctie
- Dotatie

2021

2020

151.800

139.100

30.000

15.000

181.800

154.100

Leningen (11)
3.907

4.552

-

113
11

3.907

4.676

Af:			
- Onttrekking
-2.495
-769
- Vrijval
-

Stand per 31 december

LANGLOPENDE SCHULDEN

1.412

3.907

De voorziening ontharding heeft betrekking op het ontharden van water voor het
gehele voorzieningsgebied. Aandeelhouders en directie van Oasen hebben in het
verleden de beslissing genomen om te investeren in ontharding. Hiervoor is in het
verleden de waterprijs verhoogd geweest met € 0,04 ter financiering van (een deel van)
de investeringen voor onthardingsinstallaties. De voorziening heeft nog betrekking op
één project, namelijk de zuiveringsstation De Put. Het project zal in 2022 afgerond
worden, waardoor het nu nog een kortlopend karakter heeft.			

Stand per 1 januari
Bij:
- Aangetrokken lening

Af:		
- Aflossingen
-17.050
-2.300

164.750

151.800

Af:		
Geraamde aflossingen volgend jaar
-3.690
-17.050

Betaalde afsluitprovisie langlopende schulden

Stand per 31 december

161.060

134.750

-250

-286

160.810

134.464

De geraamde aflossingen volgend jaar zijn gerubriceerd onder de kortlopende schulden.
Voor deze leningen zijn geen zekerheden verstrekt. Alle leningen betreffen schulden met
een jaarlijks vaste rentevoet.

Er zijn in 2021 twee langlopende leningen aangetrokken. De eerste van € 14 miljoen met
een looptijd van 20 jaar, tegen een rente van 1,04% per jaar. De tweede van € 16 miljoen
met een looptijd van 25 jaar, tegen een rente van 1,13%.			
		
Het gewogen gemiddelde percentage van alle leningen is 1,89%.
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PASSIVA vervolg
PASSIVA LANGLOPENDE SCHULDEN vervolg

2021

2020

30.800
49.950
44.000
40.000

15.000
52.800
44.000
40.000

164.750

151.800

BNG
EIB
NWB
Namenschuldverschreibung (NSV)*

2021

2020

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan
kredietinstellingen (12)			
Stand per 31 december
Betreft rekening courant bij de banken.		

1

Crediteuren (13)			
Stand per 31 december

* Via NSV is er € 25 miljoen bij Volkswohl Bund Lebensversicherung
geplaatst en € 15 miljoen bij C3 Life Bank.		

3.798

9.192

Belastingen en sociale lasten (14)			
Stand per 31 december

2.824

3.016

Betreft de nog verschuldigde belasting op leidingwater, loonbelasting,
provinciale grondwaterheffing, precario, zvw, wia en de pensioenafdrachten.
De nog af te dragen pensioenpremie bedraagt ultimo 2021 € 220.521 (2020: € 223.026).

Gerangschikt naar looptijd en rentepercentage
kan het volgende overzicht worden opgesteld:				
Resterende 		
looptijd in jaren
Minder dan 1 jaar
1 - 5 jaar
6 - 10 jaar
11 jaar of meer

Totaal ultimo 2021

<3

Rentepercentage
3-4

3.490		
29.450		
24.950		
94.060 		

151.950

-

4-5

Overige schulden en
overlopende passiva (15)
Totaal
ultimo

200		
3.690
1.000		 30.450
1.000		 25.950
10.600
104.660

12.800		 164.750

Rentelasten
Vakantiedagen en -geld
Nog te betalen overige kosten

Stand per 31 december

2021

2020

581
4.025
10.932

708
3.863
6.579

15.538

11.150

Medewerkers krijgen sinds 2010 jaarlijks een inzetbaarheidsbudget van tenminste
3% van hun salaris uitgedrukt in uren. Met dit inzetbaarheidsbudget kunnen medewerkers
onder andere op latere leeftijd minder gaan werken. De waarde die dit inzetbaarheidsbudget
vertegenwoordigt is opgenomen onder de post vakantiedagen en -geld en bedraagt
€ 2,9 miljoen.
In de post nog te betalen overige kosten zit € 1,3 (2020: € 0,1) miljoen aan nog af te dragen,
uit hoofde van meeliftactiviteiten.					
Het inzetbaarheidsbudget heeft voornamelijk een langlopend karakter, de rest van de		
overige schulden en overlopende passiva een kortlopend.
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Niet in de balans opgenomen
rechten en verplichtingen
Financiële verplichtingen
Ultimo 2021 zijn de financiële verplichtingen
€ 33,2 miljoen, waarvan € 29,0 miljoen
betrekking heeft op investeringen.
Er is een inkoopcontract afgesloten
voor het leveren van onthard water,
de verplichting is als volgt:
•	Verplichting binnen een jaar:
€ 1,7 miljoen
•	Verplichting tussen een jaar en vijf jaar:
€ 6,6 miljoen
•	Verplichting langer dan vijf jaar:
€ 16,6 miljoen
Er is een inkoopcontract afgesloten
voor het leveren van drinkwater,
de verplichting is als volgt:
•	Verplichting binnen een jaar:
€ 0,3 miljoen
•	Verplichting tussen een jaar en vijf jaar:
€ 0,3 miljoen
•	Verplichting langer dan vijf jaar:
nilhil

Daarnaast is er een calamiteitenovereenkomst
afgesloten voor de levering van water in geval
van een storing aan het slagadersysteem, de
verplichting is als volgt:
•	Verplichting binnen een jaar:
€ 0,1 miljoen
•	Verplichting tussen een jaar en vijf jaar:
€ 0,1 miljoen
•	Verplichting langer dan vijf jaar:
nihil

Operationele leasecontracten
De per 31 december 2021 aangegane
verplichtingen uit hoofde van operationele
leasecontracten inzake auto's is als volgt:
•	Verplichting binnen een jaar:
€ 0,8 miljoen
•	Verplichting tussen een jaar en vijf jaar:
€ 1,1 miljoen
•	Verplichting langer dan vijf jaar:
nihil

Kredietfaciliteiten
- Bij de ING BANK N.V. tot een bedrag van
€ 5,0 miljoen
- Bij de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
tot een bedrag van € 9,0 miljoen
- Bij de Europese Investeringsbank is in 2021
een kredietfaciliteit afgesloten van
€ 70 miljoen. Deze faciliteit is beschikbaar
voor de periode 2022 tot en met 2026
zonder afnameverplichting. In 2021 is
de kredietfaciliteit niet gebruikt.
Aangaande deze faciliteiten zijn geen
zekerheden verstrekt.
Claims
Op dit moment lopen er geen materiële
claims tegen Oasen.
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(bedragen x € 1.000, hoeveelheden
x 1.000)

			

BEDRIJFSOPBRENGSTEN		2021		2020

BEDRIJFSLASTEN		2021

Netto-omzet
waterlevering (16)

Inkoop water (19)		

Deze bestaat uit:

m3

bedrag

m3

bedrag

Verkoop water
47.938
35.549
49.256
36.217
Capaciteitstarief
32.073
31.181
Precario		
5.463		5.324
		

47.938

73.085

49.256 72.722

De netto-omzet wordt geografisch volledig in Nederland behaald.

Netto-omzet werken (17)

Inkoop engros (m³)
Evides
Dunea
Vitens

2021
3.243
3.647
26

2020

5.349

5.330

4.317

4.963

2020			
3.678
3.337
34

Totaal		
6.916
7.049

Kosten werken derden (20)		
Betreft kosten direct gerelateerd
aan de omzet werken derden. 					

Personeelskosten (21)

Omzet werken derden

4.614		
5.211		

Overige bedrijfsopbrengsten (18)		

2.228

2.021

Lonen en salarissen		
14.658
14.287
Sociale lasten		
1.976
1.865
Pensioenlasten		
2.130
2.003

		
18.764 18.155
Af:
Geactiveerde directe loonkosten

Deze opbrengsten bestaan voor een groot deel uit onderhoud van brandkranen.
Daarnaast zijn hier verantwoord de opbrengsten van huren en pachten, vergoeding
administratieve kosten verhuizingen, vergoeding administratieve kosten correctienota’s,
vergoeding meeliftactiviteiten, vergoeding verstrekking informatie, stukgevroren
watermeters en opbrengsten van boetes i.v.m. niet tijdige betaling.

		

-1.426

-1.493

17.338

16.662

De pensioenregeling is te typeren als een toegezegde pensioenregeling. De benodigde gegevens voor
het verwerken als toegezegde pensioenregeling zijn niet aanwezig of worden slechts tegen onevenredig
hoge kosten verstrekt door het bedrijfstakpensioenfonds en de stichting flexibel uittreden nutsbedrijven.
Derhalve maakt Oasen gebruik van de mogelijkheid die de richtlijnen voor de jaarverslaggeving bieden
om de pensioenregeling te verwerken als zou het om een toegezegde bijdrageregeling gaan. Oasen
heeft de in aanmerking te nemen verschuldigde premie in de resultatenrekening verwerkt. Indien
sprake is van een tekort heeft Oasen geen verplichtingen tot het voldoen van aanvullende bijdragen
anders dan hogere toekomstige premies. De dekkingsgraad van het bedrijfstakpensioenfonds,
gebaseerd op de meest recente gegevens (ABP ultimo februari 2022) bedraagt 111,0%.
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Bezoldiging commissarissen en bestuurder
BEDRIJFSLASTEN vervolg

De WNT is van toepassing op Oasen N.V. Het voor Oasen N.V. toepasselijke
bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000,- (het algemeen bezoldigingsmaximum).

2021

Aantal fte’s per 31 december:			
Assetmanagement en technologie
Directie, MT & Staf
Bedrijfsbureau
Bedrijfsvoering Distributie
Bedrijfsvoering Productie
Bedrijfsvoeringscentrum
Combi-aansluitingen
Finance en Operations
Infra-expertise
Infra-ontwikkeling
IT-expertise
IT-ontwikkeling
Klant
Mens & Organisatie

19,3
8,5
9,6
40,4
31,0
21,0
16,0
14,6
17,4
11,9
7,6
13,9
24,4
11,5

247,1
In 2020 bedroeg het totaal aantal fte 249,4. Door de organisatiewijziging,
is een vergelijk van het aantal fte op afdelingsniveau niet mogelijk.
Het gemiddeld aantal fte in 2021 bedraagt 248,6 fte (2020: 249,9 fte).
Alle fte's zijn in Nederland werkzaam.

Prof. Dr. Ir. W.G.J. v.d. Meer
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2021
Omvang dienstverband (in fte)
(Fictieve) dienstbetrekking?

Directeur
01-01 t/m 31-12
1,00
Ja

Bezoldiging			
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
€ 186.984
Beloningen betaalbaar op termijn
€ 24.801
Totale bezoldiging
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
Het bedrag van de overschrijding
De reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

€ 211.785
€ 209.000
€ 2.785
Overgangsrecht

Gegevens 2020		
Functiegegevens
Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2020
01-01 t/m 31-12
Omvang dienstverband 2020 (in fte)
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

1,00
€ 191.332
€ 23.239

Totale bezoldiging
€ 214.571 		
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
€ 201.000
Het bedrag van de overschrijding
€ 13.571
De reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan
Overgangsrecht		
			
De bestuurder is in dienst sinds 22 november 2011 en valt daardoor nog in het overgangsrecht.
Er is een overgangsperiode voor afbouw naar 130% die is geëindigd op 31 december 2018
en vervolgens is sprake van een verdere afbouwperiode van vier jaar naar 100%.			
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De leden van de raad van commissarissen hebben in 2021 de volgende bezoldiging ontvangen:

Naam

Mr. A. Wolfsen

Prof. Dr. J.M.D. Koster

Drs. A.J. Boekelman

Ir. H.C. Klavers

Mr. C.M.A. van Slingerland

Functie
Duur dienstverband
Bezoldiging
-/- Onverschuldigd betaald en
nog niet terugontvangen bedrag

Voorzitter
1/1 - 31/12
€ 24.000

Lid
1/1 - 31/12
€ 17.200

Lid
1/1 - 31/12
€ 17.200

Lid
1/1 - 31/12		
€ 17.200 		

Lid
1/1 - 31/12
€ 17.198

–

–

–

–

–

Totale bezoldiging

€ 24.000

€ 17.200

€ 17.200

€ 17.200

€ 17.198

WNT maximum

€ 31.350

€ 20.900

€ 20.900

€ 20.900 			

€ 20.900

Mr. A. Wolfsen
Voorzitter
1/1 - 31/12
€ 23.028

Prof. Dr. J.M.D. Koster
Lid
1/1 - 31/12
€ 16.452

Drs. A.J. Boekelman
Lid
1/1 - 31/12
€ 16.452

Ir. H.C. Klavers
Lid
1/1 - 31/12
€ 16.452

Mr. C.M.A. van Slingerland
Lid
1/1 - 31/12
€ 16.452

–

–

–

–

–

Totale bezoldiging

€ 23.028

€ 16.452

€ 16.452

€ 16.452

WNT maximum

€ 30.150

€ 20.100

€ 20.100

€ 20.100 			

Gegevens 2020
Naam
Functie
Duur dienstverband
Bezoldiging
-/- Onverschuldigd betaald en
nog niet terugontvangen bedrag

€ 16.452
€ 20.100

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige
functionarissen met een dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging
boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.		
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Toelichting op de winst- en verliesrekeningposten (bedragen x € 1.000, hoeveelheden x 1.000)

2021

2020

Overige bedrijfskosten (22)			
Reguliere kosten
Schoonmaakkosten
Overige huisvestingskosten
Leasekosten
Overige autokosten
Belastingen en heffingen
Precario
Onderhoud leidingen
Onderhoud overig
Inhuur personeel
Overige personeelskosten
Laboratoriumkosten
Energie
Onderhoud locaties
Afvoer reststoffen
Zuiveringsmiddelen
Overige kosten locaties
Dotatie/vrijval voorzieningen
Advieskosten
Verzekeringen
Drukwerk, post & archief
ICT kosten
Bankkosten
Overige algemene kosten

Niet reguliere kosten (projecten)
Voorbereidingskosten investeringsprojecten
Overige projecten

Totaal

315
84
650
188
691
5.349
1.222
817
1.757
1.000
1.133
3.143
2.967
149
1.981
810
108
212
148
522
3.262
79
1.634

211
87
669
184
792
5.230
1.559
807
1.527
1.125
1.209
2.125
2.766
270
1.804
908
11
185
135
451
2.841
78
2.650

28.221

27.624

97
996

166
1.097

1.093

1.263

29.314

28.887

2021

2020

Accountantshonoraria			
In het boekjaar zijn de volgende bedragen
aan accountantshonoraria ten laste van
het resultaat gebracht:				
Controle van de jaarrekening				
66
78
Andere controlewerkzaamheden				
13
12
Fiscale advisering				
Andere niet controle diensten				
6
5

85

95
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Toelichting op de winst- en verliesrekeningposten (bedragen x € 1.000, hoeveelheden x 1.000)

BEDRIJFSLASTEN vervolg
Afschrijvingen (23)

2021

2020

14.608

16.179

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest die nadere informatie geven
over de feitelijke situatie per balansdatum.

In de afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn extra afschrijvingen begrepen van in
totaal € 0,1 miljoen (2020: € 1,8 miljoen). Deze inhaalafschrijvingen hebben betrekking op het
verkorten van de levensduur van enkele investeringen, voornamelijk leidingen.			
				
			

Gouda, 21 april 2022

Raad van commissarissen

financiële baten en lasten (24)
2021
2020
			
Rentebaten
Rentelasten

7
-3.323

10
-3.389

-3.316

-3.379

Aleid Wolfsen, voorzitter

		
			

Bestuurder
Walter van der Meer

John Koster

Jan Boekelman
De rentelasten hebben voornamelijk betrekking op de betaalde rente
van vaste leningen.

Vennootschapsbelasting (25)

-

Hetty Klavers

-

Clemens van Slingerland

Vanaf 1 januari 2016 is Oasen vennootschapsbelastingplichtig voor alle niet wettelijke
(commerciële) drinkwateractiviteiten. De wettelijke drinkwateractiviteiten zijn niet belast.		
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Overige gegevens

Statutaire winstverdeling
Artikel 27
1. De Algemene Vergadering besluit over
de bestemming van de in enig boekjaar
behaalde winst, gehoord het advies
van de raad van commissarissen.
2. Van de nettowinst kan, met inachtneming
van het bepaalde in 2:105 van het Burgerlijk Wetboek, aan de aandeelhouders ten
hoogste een dividend worden uitgekeerd,
dat overeenkomt met een percentage van
het nominaal bedrag van het gestorte
aandelenkapitaal, gelijk aan de rente van
de tegen het einde van het desbetreffende
boekjaar door de N.V. Bank Nederlandse
Gemeenten aan openbare lichamen
verstrekte vaste geldleningen met een
looptijd van 10 jaar.
3. Dividenden worden binnen een maand
na vaststelling van de jaarrekening
betaalbaar gesteld. De algemene
vergadering kan bepalen, dat dividend
geheel of gedeeltelijk in andere vorm
dan in contanten wordt uitgekeerd.
4. De vordering tot uitkering van dividend
vervalt vijf jaren na de betaalbaarstelling
van het dividend.
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Controleverklaring
van de onafhankelijke
accountant
Aan: de aandeelhouders en de raad van commissarissen van Oasen N.V.

A. Verklaring over de in het
jaarverslag opgenomen
jaarrekening 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van
Oasen N.V. te Gouda gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag
opgenomen jaarrekening een getrouw beeld
van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van Oasen N.V. op 31 december
2021 en van het resultaat over 2021 in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het
in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek
(BW) en de bepalingen van en krachtens de
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector (WNT).
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2021;
2. de winst-en-verliesrekening over 2021; en
3.	de toelichting met een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens
het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen.
Onze verantwoordelijkheden op grond
hiervan zijn beschreven in de sectie
‘Onze verantwoordelijkheden voor de
controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Oasen N.V. zoals
vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake
de onafhankelijkheid van accountants bij
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor
de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij
voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen
controle-informatie voldoende en geschikt
is als basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het
jaarverslag opgenomen
andere informatie

Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag
andere informatie, die bestaat uit:
• Voorwoord;
• Over Oasen;
• 2021 in het kort;
• Kengetallen;
• Bestuursverslag;
• Verslag raad van commissarissen;
•	Personalia directie en raad van
commissarissen;
•	Overige gegevens (als onderdeel
van de jaarrekening).

Het bestuur is verantwoordelijk voor het
opstellen van de andere informatie, waaronder
het bestuursverslag en de overige gegevens in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Op grond van onderstaande werkzaamheden
zijn wij van mening dat de andere informatie:
•	met de jaarrekening verenigbaar is
en geen materiële afwijkingen bevat;
•	alle informatie bevat die op grond van
Titel 9 Boek 2 BW is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en
hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of
anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan
aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de

C. B
 eschrijving van
verantwoordelijkheden
met betrekking tot
de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur
en de met governance belaste personen
voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het
opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met
Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur
verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het bestuur noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening
mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het
bestuur afwegen of de onderneming in staat is
om haar werkzaamheden in continuïteit voort
te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de vennootschap te
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te
beëindigen of als beëindiging het enige
realistische alternatief is. Het bestuur
moet gebeurtenissen en omstandigheden
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten
in continuïteit kan voortzetten, toelichten
in de jaarrekening.
De met governance belaste personen zijn
verantwoordelijk voor het uitoefenen van
toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de vennootschap.
Onze verantwoordelijkheden
voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig
plannen en uitvoeren van een controleopdracht
dat wij daarmee voldoende en geschikte
controle-informatie verkrijgen voor het
door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge
mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze
controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg
van fraude of fouten en zijn materieel indien

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze,
afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen
zijn op de economische beslissingen die
gebruikers op basis van deze jaarrekening
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van
onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole
professioneel kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming
toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, ethische
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:
•	het identificeren en inschatten van de
risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van
materieel belang bevat als gevolg van fouten
of fraude, het in reactie op deze risico’s
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico
dat een afwijking van materieel belang niet
ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij
fraude kan sprake zijn van samenspanning,
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
•	het verkrijgen van inzicht in de interne

beheersing die relevant is voor de controle met
als doel controlewerkzaamheden te selecteren
die passend zijn in de omstandigheden.
Deze werkzaamheden hebben niet als doel
om een oordeel uit te spreken over de
effectiviteit van de interne beheersing
van de vennootschap;
•	het evalueren van de geschiktheid van de
gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving, en het evalueren van de
redelijkheid van schattingen door het
bestuur en de toelichtingen die daarover
in de jaarrekening staan;
•	het vaststellen dat de door het bestuur
gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van
de verkregen controle-informatie vaststellen
of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten
in continuïteit kan voortzetten. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht
om aandacht in onze controleverklaring
te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de
toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij
onze verklaring aanpassen. Onze conclusies
zijn gebaseerd op de controle-informatie
die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter
toe leiden dat een onderneming haar

continuïteit niet langer kan handhaven;
•	het evalueren van de presentatie, structuur
en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
•	het evalueren of de jaarrekening een
getrouw beeld geeft van de onderliggende
transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van
commissarissen onder andere over de
geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen
die uit onze controle naar voren zijn
gekomen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing.

Rotterdam, 21 april 2022
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

C.M. Steehouwer MSc RA

83

Jaarverslag 2021 Controleverklaring

COLOFON
OPDRACHTGEVER
Walter van der Meer
REDACTIE
communicatie@oasen.nl
FOTOGRAFIE
Wiep van Apeldoorn
DPDK
Fotoburo Martin Droog
Dronevlucht.eu
Willem de Hoog
Jildiz Fotografie
Jacob Molenaar
Richard Slagboom
Oasen (medewerkers)
VORMGEVING
3MegaWatt Ontwerpers BNO
Oasen N.V.
Nieuwe Gouwe O.Z. 3
2801 SB Gouda
Postadres
Postbus 122
2800 AC Gouda

Al onze inspanningen
zijn uiteindelijk gericht op:
duurzaam, onberispelijk en
betaalbaar drinkwater leveren om
van te genieten. En om een service te
bieden waar onze klanten tevreden
over zijn. Wilt u meer weten over
ons bedrijf, onze ontwikkelingen
en hoe we drinkwater maken?
Kijk op www.oasen.nl
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