
Rekenkamercommissie
dinsdag 13 mei 2014

ONDER EMBARGO TOT 15 MEI 2014

18.00 UUR



Kopiehouders: college van b & w, directie, mr. TAJ. Koning 

Gemeenteraad Den Helder 
Postbus 36 

verzendgegevens 
datum : 13-05-2014 
kenmerk: AU14.05522 
bijlagen : 4 
onderwerp 

1780 AA DEN HELDER 

behandeld door 
dhr. B.w. Gerdingh 
telefoon (0223) 67 8186 

Onderzoek naar de relatie tussen aandeelhoudende gemeenten en HVC 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

uw gegevens 
brief van: 
kenmerk: 

De afgelopen periode hebben de gezamenlijke rekenkamer(commissie)s van 19 in de HVC 
participerende gemeenten een gemeenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de relatie 
tussen de gemeente als (indirect) aandeelhouder en de HVC. De rekenkamercommissie Den 
Helder was een van de participerende rekenkamer(commissie)s. 

De bevindingen van het uitgevoerde onderzoek treft u aan in het onderzoeksrapport van IPR 
Normag Onderzoek naar de relatie tussen aandeelhoudende gemeenten en HVC. 

Vanwege de complexe aard van de materie treft u ter informatie in bijlage 1 een memo Focus 
voor de gemeenteraad aan. 
Verder is de bestuurlijke reactie van het college van b&w van Den Helder d.d. 7 april 2014 
opgenomen in bijlage 2. Het college brengt nuancering aan bij hoofdstuk 3, maar kan zich met 
in- achtneming van deze nuanceringen geheel vinden in de in hoofdstuk 4 van het rapport 
verwoorde aandachtspunten voor de raad. 
Ten slotte is in bijlage 3 een rekenkamerbrief opgenomen over bevindingen van een 
aanvullend onderzoek naar de aan- of inbestedingsrelatie met HVC. 

Indien u nadere vragen over het onderzoek heeft, dan kunt u contact opnemen met de heer 
mr. K.A.J.E. Kirpensteijn via bovenstaand telefoonnummer (van de secretaris van de 
rekenkamercomm issie). 

Graag wijzen wij u er nog op dat wij het betreffende onderzoek op maandag 20 mei a.s. aan u 
zullen toelichten bij de nadere kennismaking tussen de gemeenteraad en de 
rekenkamercommissie Den Helder, van 19:30 uur tot uiterlijk 21 :00 uur in de raadszaal. 

Hoogachtend, 
de voorzitter van de rekenkamercommissie 

/J / ./,...--
/L\ ~_// 

I -
dri' R.J . Morée MBA 

Drs. F. Bijlweg 20 
1784 MC Den Helder 

Postbus 36 
1780 AA Den Helder 

www.denhelder.nl 
kcc@denhelder.nl 

telefoon 14 0223 
fax (0223) 67 1201 



Bijlage 1. 

Memo "Focus voor de gemeenteraad" 



Bijlage 1 Focus voor de gemeente raad 

Voor u ligt het rapport van een gemeenschappelijk onderzoek door 17 
rekenkamer(commissies) van 19 gemeenten naar de relatie tussen HVC en de 
aandeelhouders. De belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het gemeenschappelijk 
onderzoek zijn opgenomen in de samenvatting (deel I van dat rapport). 
Wij beseffen dat de materie niet eenvoudig en makkelijk toegankelijk is. Om die reden willen 
we een focus meegeven, waarmee de in het rapport opgenomen conclusies en 
aandachtspunten voor de raad beter te plaatsen zijn. 

Hieronder volgen een aantal belangrijke conclusies uit het gemeenschappelijke rapport. 

Het gemeenschappelijk rapport 

HVC houdt zich aan het afgesproken besturingsmodel 

Het besturingsmodel is de wijze waarop is afgesproken dat HVC met de aandeelhouders om 
moet gaan. HVC houdt zich aan dat model. Dat wil niet zeggen dat deze met elkaar 
gemaakte afspraken ook geschikt zijn om de raad zijn kaderstellende en controlerende taak 
te laten uitoefenen. 

Gemeentelijke risico's aanzienlijk. Het volledige ondernemersrisico HVC ligt bij de gemeenten. 

De HVC en de deelname daarin door gemeenten kent een lange historie. Waar de HVC 
voorheen een bedrijf was met een laag risicoprofiel (gemeenten leverden het afval wat door 
de HVC werd verbrand) is het nu een onderneming met een aanzienlijk hoger risicoprofiel. 
HVC opereert voor energie en afval op een open markt. Daarbij spelen op dit moment de 
volgende marktomstandigheden. 

• Er is een overcapaciteit aan afvalverwerking. Hierdoor is het gemeentelijk afval 
onvoldoende (en een steeds kleiner deel) om de ovens te laten branden. Ander afval 
kan alleen tegen veel lagere markttarieven worden verkregen. 

• Door het overheidsbeleid tot 2020 voor nog betere afvalscheiding daalt het aandeel 
huishoudelijk afval aanzienlijk in de komende jaren, waardoor de overcapaciteit 
toeneemt en HVC het merendeel deel van haar verbrandingscapaciteit moet vullen 
met afval uit de vrije markt.. 

• Er is een overcapaciteit aan energieopwekking. Hierdoor staan de energie
opbrengsten van de HVC onder druk. Beleid op minder energieverbruik en hogere 
duurzame energie-opwekking vergroten deze overcapaciteit met risico op dalende 
tarieven. 

Deze marktomstandigheden kunnen het resultaat van HVC verslechteren. De gemeenten 
dragen feitelijk het volledige ondernemingsrisico van de HVC waardoor de hiervoor 
genoemde risico's concrete financiële effecten kunnen hebben op de financiële positie van 
gemeenten. 

Deze financiële effecten kunnen zich op drie manieren voordoen: 

• De gemeenten staan samen (hoofdelijk) garant voor (maximaal) 670 miljoen aan 
schulden van de HVC (art. 9 van de ballotageovereenkomst). 





Bijlage 2. 

Bestuurlijke reactie d.d. 7 april 2014 



verzendgegevens 
datum : 07-04-2014 
kenmerl<. : AU14.03642 
bijlagen : 
onderwerp 

Aan de Rekenkamercommissie 
La.v. drs . R.J . Morée MBA 
Postbus 36 
1780 AA DEN HELDER 

uw gegevens 

---

behandeld door 
Concernstaf 
dhr, mr. Th.A.J. Koning 
telefoon (0223) 67 8177 

brief van : 1HIJ.2014 
keomefk : AU14.02754 

Bestuurlijke zienswijze op het rapport "Onderzoek naar de relatie tussen 
aaJ'lcleeihoudende gemeenten en HVC", 

VERZONDEN 0 8 APR, zon 

Geachte heer Morée, 

Naar aanleiding van uw verzoek d.d. 11 maart 2014 om in hel kader van ambtelijk en bestuurlijk 
wederhoor een reactie uit te brengen op rapport van bevindingen met betrekking tot het namens 17 
rekenkamer(commissie)s ingestelde onderzoek naar de relatie lussen aandeelhoudende gemeenten en 
HVC. kunnen wij u hierbij berichten, dat er in dal kader met betrekking tol de inhoud van het rapport geen 
materiële fouten of onjuistheden zijn vastgesteld' . Verder doen wij u daarmee niet alleen het resultaat van 
het ambtelijk wederhoor toekomen, maar geven wij onderstaand ook onze bestuurlijke zienswijze op het 
betreffende rapport. 

Bij wijze van algemene opmerking vooraf: wij hebben met belangstelling van hel rapport kennis genomen. 
Het onder auspiciën van 17 rekenkamer(commissle)s door IPR Normag Management Consultants 
uitgebrachte rapport betreft een voor de regio belangrijk onderwerp, niet atleen vanwege de inhoud, maar 
nadrukkelijk ook vanwege de met het onderwerp verband houdende financiële implicaties. Deel ti 
Hoofdrapport heeft naar ons oordeel een zeer hoge informatiewaarde, ook omdat het de nodige basale 
gegevens beval over taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden van betrokken actoren (bestuur HVC, 
RvC, bestuurders afzondertijke gemeenten en van de Gemeenschappelijke regelingen, gemeenteraden en 
ambtelijk apparaat). Ook de analyse van de voor- en nadelen van het huidige besturingsmodel en de 
financiële risico's voor de aandeelhouders, alsmede de informatie over de gewijzigde strategie van de 
HVC lijkt ons steekhoudend. Niet zonder betekenis achten wij de ook naar ons oordeel terecht 
gesignaleerde complexiteit van de met de HVC verband houdende vraagstukken - de omgang daarmee 
vereist adequate competenties en kennis van zaken op zowel vakinhoudelijk als financieel en juridisch 
terrein, zowel bij bestuurders als bij ambtelijk adviseurs . 

Wat onze bestuurlijke reactie betreft, deze hebben wij ingericht op basis van Deel I Samenvatting 
conclusies, beantwoording onderzoeksvragen en aandachtspunten voor de raad. 

De hoofdstukken 1 Achtergrond en doel en 2 Beantwoording onderzoeksvragen zijn naar onze mening 
helder en samenhangend geformuleerd en geven ons daarom geen aanleiding lot een specifieke reactie. 

Wat de in hoofdstuk 3 van het rapport weergegeven Conclusies betreft, deze kunnen wij over het geheel 
genomen onderschrijven. zij hel dat wij er op bepaalde onderdelen ook aan hechten om enige nuancering 
aan te brengen. 

1 Een beperllt aantal tekstuele misslagen zijn de secretaris van de RKC rechtstreeks ter correctie aangeboden. 

Drs. F. Bijlweg 20 Postbus 36 www.denhelder.nl telefoon 14 0223 
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Met betrekking tot het gestelde in paragraaf 3.1 Kritisch over hel functioneren van het besturingsmodel 
herkennen wij weliswaar de door de onderzoekers geconstateerde "tegenstrijdigheid in de tevredenheid 
over het besturingsmoder2

, maar tekenen daarbij aan, dat er ook naar ons oordeel binnen de bestaande 
configuratie vooralsnog geen beier besluringsmodel voorhanden is, waarbij de aan het huidige 
besturingsmodel verbonden beperkingen nu eenmaal inherent zijn aan de omstandigheid, dat de HVC een 
structuurvennootschap is . Dat nodigt overigens wel uit tot het vinden van wegen, om de daaraan klevende 
beperkingen naar de aandeelhouders waar mogelijk te compenseren . De suggesties die het rapport 
daarvoor bevat achten we zeker het overwegen waard . 

De in paragraaf 3.2 Verandering van strategie en (risico)profiel van HVC benoemde spanning tussen het 
besturingsmodel en de nieuwe strategie van de HVC om binnen een breder (commercieel) spectrum te 
opereren, wat voor de HVC een hoger risico~profiel oplevert, is eveneens voor ons herkenbaar. Het 
gegeven, dat de gemeenten daarbij "volledig risicodragend (zijn)"', vereist daarom eens te meer, dat de 
informatieverstrekking naar de aandeelhouders zodanig dient te zijn ingericht, dat gemeenten in ieder 
geval de mogelijkheid hebben om de gemeenleraden tijdig te informeren om op onverhoopt intredende 
gevolgen adequaat te kunnen anticiperen. Voor het overige lijkt hel ons raadzaam om, gelet op het hoge 
risico-profiel in samenspraak met de gezamenlijke aandeelhouders tol een heroriëntatie met betrekking lot 
de HVC te komen. 

In paragraaf 3.3 Weinig invloed gemeente(raden), maar wel groot belang wordt terecht gewag gemaakt 
van "een disbalans ( .. .) tussen het huidige (risico)profiel van de HVC en de volledig risicodragende rol van 
de gemeenten enerzijds, en de invloed en betrokkenheid van de aandeelhoudende gemeenten op hun 
bedrijf anderzijds·4

• In lijn met hetgeen hierboven bij paragraaf 3.2 door ons is opgemerkt. pleit dat een en 
andermaal voor een goede informatieverstrekking. De vaststelling dat hel - wij lezen vanuit de HVC · ~Het 

(pro)actief informeren en betrekken van l. .. ) raden ( ... ) in vee/ gevallen - juist door de complexite it 
problematisch (is)"5, vinden wij iets te gemakkelijk voorbijgaan aan de noodzaak, dat de HVC de 
aandeelhouders tijdig informeert aan de hand van daar:voor relevante en op een passend niveau 
geaggregeerde gegevens, die ook voor niet vakinhoudelijk In atle opzichten ingevoerde 
vertegenwoordigers en adviseurs toegankelijk zijn gemaakt. 

De inhoud van paragraaf 3.4 Informatievoorziening: meer is niet altijd beter onderschrijven wij in de lijn van 
het voorgaande volledig. 

Over paragraaf 3.5 Doe/omschrijving GR niet in lijn strategie HVC hebben wij geen oordeel, aangezien de 
gemeente Den Helder geen deel uitmaakt van een Gemeenschappelijke regeling, die als publiekrechtelijke 
entiteit aandeelhouder is van de HVC. Oe gemeente Den Helder is immers zelf aandeelhouder. 

Bij de inhoud van paragraaf 3.6 Complexiteit vergt kennis en competenties tekenen wij aan, dat wij 
vooralsnog geen voorkeur hebben voor hel aangaan van een gemeenschappelijke regeling , ook omdat wij 
geen behoefte hebben aan 'een extra laag' tussen de gemeente en de HVC. Wij hebben wel behoefte aan 
door de HVC verstrekte meer op maat geschreven informatie, zoals hierboven bij paragraaf 3.3 
aangegeven. Daarnaast zijn wij ons ervan bewust, dat wij in eigen huis dienen te beschikken over 
voldoende vakinhoudelijke, financiële en juridische expertise om de aangeleverde informatie te kunnen 
beoordelen en indien nodig aan de gemeenteraad aan te bieden. 

Met betrekking lot paragraaf 3.7 Toezichthoudende laak RvC achten wij het van belang om met de 
aandeelhouders te bespreken, of de RvC niet bij voorkeur zou moeten te beslaan uit commissarissen, die 
onafhankelijk zijn in de zin van artikel 111.2 van de Nederlandse corporale governance code. 

Met inachtneming van het bovenstaande kunnen wij ons geheel en al vinden in de in hoofdstuk 4 van het 
rapport verwoorde Aandachtspunten voor de raad. 

Rest ons op te merken, dal wij de 17 rekenkamercommissies erkentelijk zijn voor de aanbieding van het 
rapport, dal uitnodigt tot de nodige constructieve vervolg~aclies met betrekking tot de HVC. 

, 
Rapporl . p. 15. , 
Idem , p. 17 . 

• Idem, p. 18. , 
Idem . p. 19. 
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Wij hopen u met onze bestuurlijke zienswijze in deze naar genoegen te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Burgemees,en Wethouders van Den Helder, 

Ve-i-.. -y burgemeester _ • 
Koen Schuiling 

secretaris 

ir Ph. Salm __ ~~~9:2:::::::;:::::=;-~ 



Bijlage 3. 

Inventarisatie uitsluitend recht 
+ Bijlagen 
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A.n Stuurgroep gezamenlijke rekenkamer(commissie)s 

V.n Drs. ing. r.M,J. de Bruin, M. Laan Msc (Manon) tPR Normag 

Datum 7 mei 2014 - onder embargo tot 18:00 uur 15 mei 2014 -

Belreft Inventarisatie vestiging uitsluitend recht bij 19 betrokken gemeenten 

inclusief reactie van HVC d.d. 30 apri l 2014 

1 INLEIDING 

1.1 Doel van deze inventarisatie 

Voor aanbestedende diens ten geldt een aanbestedingsplicht als zij opdrachten verstrek

ken die een drempelwaarde overschrijden. In beginsel n isi er dan ook een aanhesle

dingsplicht op de aandeelhoudende gemeenten en gemeenschappelijke regelingen als zij 

de opdracht tot het verrichten van diensten aan BVe willen verlenen. 

Omdat de deelnemende geIJl(>elllen activiteiten en taken aan HVC (willen blijven) over

dragen .. .onder verplichting tol (Europese) aanbesteding. kan een beroep worden gedaan 

op een van de uilzonderingsgronden. De mogelijkheden zijn ' inbesleden' en/of een hel 

vestigen v:m een 'uitsluHend recht'. 

De Aanbestedingswet bepaalt dat aanbestedende diensten overheidsopdrachten voor 

diensten. zoals inzameling en verwerking van afval. onderhands kunnen gunnen aan 

andere aanbestedende diensten (zoals HVC), mits zij over een uitsluitend recht beschik· 

ken. 

Uitsluitende rechten kunnen op diverse wijzen van overheidswt>ge worden verleend, 

variërend van een wet in formele zin of ander wettelijk voorschrift lol een vergunning of 

andersoortig besluit van een bestuursorgaan. In ieder geval moet er sprake 7j jn van ken

baarht>id van hel (publieke) besluit tot het vestigen van een ui tsluitend recht. 

Als het uitsluitend recht is verleend dan mogen de aandeelhouders de overheidsopdrach

ten voor diensten onderhands aan HVC verstTekken. 

Op ver.toek van de projectgroep "Gezamenlijk onder.tock naar de relatie tussen aandeel

houdende gemeenten en HVC" namens 17 rekenkamer(commissie)s, heeft IPR Nonnag 

geïnventariseerd bij de 19 betrokken gemeenten of een dergelijke uitsluitend recht aan 

I-IVC is verleend voor het he- en venverken van huishoudelijk afval. 

100825 Inventari s."\ tie uitsluitend recht - inclus ief reactie HVC - 7 mei 2UI4 
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1.2 Alleenrecht, bijzondeT recht of uitsluitend rech t?1 

De Aa nbes tedingswet (AW) definieert in art. 1.1 de lennen uitsluitend~ en bijzonder 

recht: 

• Een uitsluitend recht betreft een recht dat bij wettelijk voorschrift of bij besluit van 

een bestuursorgaan aan een onderneming wordt verleend, waarbij voor die onder

neming hel recht wordt voorbehouden om binnen een bepaald geografisch gebied 

een diensi te verrichten of een activiteit uit te oefenen. 

• Een bijzonder recht is een recht d at bij wettelijk voorschri ft of bi j besl uit van een 

bestu ursorgaan aan een beperkt aantal ondernem ingen wo rdt verleend en waarbij 

binnen een bepaald geografi sch gebied : 

o Het aantal van deze ondernemingen die et.'11 dienst mogl.'n verrichten of ct.'fl activiteit 

mogen uitCM:'fcnen op ccn andt're wijze dan volgens objectieve, evenredige en niel

discriminerende cri te ria tol twee of meer wordt beperkt,; 

o Verscheidene COflaJrrcrendc ondememingen die cen dienst mogen verrichten of ccn 

activiteit mogen uitoefenen op een andere wijze dan volgens deze criteria worden 

aangewe-~en; of 

o Aan een of meer ondernemingen op ccn andere wijze dan volgens deze criteria 

voordelen worden toegekend, waardoor enige andere onderneming aanzienlijk 

word t belemmerd in de mogelijkheid om dezelfd e activiteiten binnen hetzelfde geo

grafische gebied onder in weZen gelijkwaardige voorwaarden uit Ie oefenen, 

In de Memorie van Toelichting op de Aan~stedingswet staat ook een korte toelichting 

op beide begrippen op pagi na 43. De term alleenrecht komt niet meer terug in de defini

ties van de Aanbestedingswet of in de Memorie van Toelichting. Waar art. 18 van de 

richtlijn 2004/18 spreekt over alleenrecht is dit in de Aanbestedingswet in art. 2.24a ver

vangen door 'uitsluitend recht' . 

Art. 31 lid 1 b richtlijn 2004/18 spreekt nog over alleenrechten. In het equiva lent van deze 

bepaling in de Aanbestedingswet, art. 2.32, wordt daarentegen gesproken over ui tslui

tende rechten. 

Ook wordt de term 'exclusieve rechten' wel gebezigd in de aanbestedingspraktiik. Deze 

term lijkt een containerbegrip voor ui tsluitende, bijwndere en alleenrechten. In de defini

ties van de Aanbested ingswet komt deze term niet terug. 

I Kron: EUrop3 Centraal, Notitie 'VC<'lgcstelde lI ragen aanbt.'llt,->d~n', H 3, IIcrsic 22 april 2013. 

100825 hwel1t,His;ltie uits lui tend recht - inclusief reactie HVC - 7 mei 2U l4 
Onder cmbargo tot 18:00 uur 15 mei 2014 

2/17 



] IPR·N0RMAG [ 

2 AANPAK EN UITKOMSTEN 

2.1 Aanpak 

De door rPR Normag gevolgde aanpak omvat drie sta ppen: 

1 . Op basis van een documentenonderzoek - waarbij gebru ik is gemaakt van openbare 

bronnen zoals www.Qverheid .nl endewebsi tesvandebetreffendegemeenten, is ge

zocht naar bestuurlijke besluiten waarmee HVC een uitsluitend recht word t verleend 

voor het verwerken van het huishoudelijk afval van de betreffende gemeente. De wel 

gevonden besluiten zijn bekTadltigd in de afvalstoffenverordening dan wel het daar

aan verbonden uitvoeringsbesluit. 

2. Directe uitvraag aan de ambtelijke contactpersonen van de gemeenten waarbij op 

basis van de uitkomsten in stap 1 geen besluit is gevonden waarmee expliciet een uit

sluitend rechl voor verwerken van huishoudelijk afval is gevestigd. 

De volgende uitvraag is per email verstuurd: 

Gûachte . ... 

Naa r aanleiding van ûûn door cen rekcnkamer zelfstandig uitgevoerd lokaal onder

zoek naar de relatie tussèn HVC de gelTleente, heeft de stuurgroep van de gezamenlij

k..:! rckenkamerromrnissies mmleiding gezien om de volgende vraag iwn !PR NOTmag 

te stellel\: 

JnvenlarisûcT bij de 19 betrukkcll gl'ITlL't'llh.!1l of de gemeellte (dan wel gemeenschap

pelijke regoi!1ing) een uitsluitend recht (uok wel alJecnrecht uf t.'xdusief recht) heeft ge

vestigd voor de verwerking van verbrandbaa r afval «('11 gft en eventueel andere afval

stromen) door HVC. U bent hierover onlangs ook geïnformeerd door de rekenkamer

commissie van uw gCIllef>nle. 

In de eers te stap heeft IVR Normag op basis van openbare bronnen zoals 

www.ove rheid.nl en de websites van de betreffende gemeenten gezocht naar eventue

le bestuurlijke bes luiten wa,ltInee HVC een uitsluitend recht wordt verleend . Voor uw 

gemeente is het volgende bekend : 

Overzicht Villl de ill d ilJl niet gcvonden besluite.n (zie miltrix in volgend hoofdstuk) 

Uitsl uitende rL'cnten kunnen op diverse wijzen van overheids\· ... egc worden verleend. 

Omd.1t voor uw gcmeenlL' (up basis Viln deze eerste verkenning) geen besluit i::: ge· 

vonden waarrnCè cxplidet L'Clluitsluitcnd Tt'eht voor verwerken van huishoudelijk af

vtll is gt'Ycsligd, verzoeken wij u om iltln te geven of, wanneer I:'n op welke wijzeecn 

eventueel besluit is genomen tot het verlenen van een uitsluitend recht voor HVC 

voor hel verwerken v(ln Imi ~hol1delijk afval. 

In verband met de door de rt'kenkamcrm1llm issies geY TilDgdoi! vlotheid, verzoeken wij 

u vriendeli jk om uiterlijk donderdag ·10 apri l uw reactie ilan ons te mai len. 

100825 Inventaris..1tie uitsluitend recht - inclusief reactie HVC - 7 mei 2014 
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De volgende gemeenten hebben op deze mail gereageerd : 

Gem~l!nll! 

Smalltnlf!l'land 
Zaanstad 
Schalen 
Purmerend 

Heiloo 
8e'I1'fwlJ1r. 
Slede Broec 
Enkhuizen 

V~51!f1 

Den Helder 

U," 
Noordoos tpolder 
,~. 

Wormertand 

"'W 
C;Jstrleum 
Bergen 
L.elvstad 
Orechlt!fland 

ContiJdpersoon 
VU! der Veen. Faber 
Cordeiro 

Q Schouten, Jeroen247 
o Rlentjes , A Hiemstra 

Kaotndorp. Strijker 

Reactie 
uItsluitend recht o.b.~. openbare bron Bevonden 
uitsl uitend rec ht o.b.~. optnba re bron lIeYOnden 
11-4-2014 telefoo isch 
10-4-2014 email 
10-4-2014 ~n 

L Bo~ . L Mailsdijk 10-4-2014 email 
LoeIt, RKC sm 10-4-2014 email 
Bakker, rkc SEO 9-4-2014 email 
I de waal, Neekens, Kllnkenbf!l'l 9-4-2014 email 
Looije, RKC 9-4-2014 email 
Kapitein, Verhoeff 7.4-2014 telefonisch 
M van Brussel, Ouvivler 7-4-2014 
Berkelder, Mens lnk geen 
Bulk$, Meijer leen 
E Schrelnf!r, 8 Buis leen 
G. Zonneveld. E. Beem/es gcm 
K.80omstra 
Uil, Douma 
Van den Bos, rkc SEO 

3. De uitkomsten van de inventarisatie (memorandum d.d. 16 apri l 2014) is voor een 

reacti~ aan de directie van HVC voorgelegd . De reactie van HVC pcr email-brief d .d. 

30 april vi.ndt u in de bijlage. 
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3 UITKOMSTEN 
De uitkomsten van de inventarisatie vindt u in bijgevoegde tabel. Op basis van deze in

ventarisatie zj jn vier categorieën gemeenten te onderscheiden: 

• Bij 2 gemeenten (Zaanstad, Smallingerland) is een besluit (verordening of uitvoe

ringsbesluit) waarbij expliciet het uitsluitend recht voor verwerken huishoudelijk 

afval aan HVC is toegekend. 

• Bij 2 gemeenten (Purmerend, Noordoostpolder) worden voorbereidingen getroffen 

om het uits luitend recht voor verwerking aan HVC toe te kennen. 

• Bij 8 gemeenten is zowel bij de inventa risatie op basis van openba re bronnen als op 

basis van een gerichte uitvraag geen besluit bekend waarbij hel uitsl uitend recht 

voor verwerking expliciet is toegekend aan HVC. 

• Bij 7 gemeenten (fexel, Wormerland, Heerhugowaard, Cas tricum, Bergen, Lely

stad. Drechterland) is bij de inventarisatie op basis van openba re bronnen geen be

sluit gevonden waa rbij het uitsluitend recht voor verwerking expliciet is toegekend 

aan HVC. 

Het feit dat op basis van deze inventarisatie bij een aantal gemeenten geen besluit (veror

dening of ui tvoeringsbesluit) is gevonden waarbi j expliciet het uitsluitend recht voor het 

verwerken van afval aan HVC is verleend, wil niet zeggen dat er geen uitsluitend recht is 

toegekend . Onder meer de volgende invalshoeken zijn daarbij relevant (waarbij met na

druk wordt vermeld dal geen nader onderzoek is gedaan naar de juridische haalbaar

heid): 

1. Bij een groot aantal gemeenten is een besluit gevonden waarbij het uitsluitend 

recht voor het inzamelen van huishoudelijk afval aan een bepaald partij wordt toe

gekend . 

De vraag is of mei het aanwijzen van een inzamelorganisa tie tevens een uitsluitend 

recht voor he t verwerken van dit afval is gevestigd . Dit zou als volgt kunnen wor

den beredeneerd: De gemeente heelt confoml de Wet Milieubeheer een wettelijke 

zorgplicht voor het inzamelen van huishoudelijk afval . Aan deze wettelijke zorg

plicht 7.oU ook de zorg voor het be- en verwerken van het ingezamelde afval kun

nen worden verbonden. 

2. Mogelijk dat het vestigen van het ui tslu.itend recht aan HVC is bewerkstelligd via 

de Ballotage overeenkomst. Een aantal gemeenten verwijst in hun reactie hier ook 

naar. 

Aan hel sluiten van deze overeenkomst ligt logischer wijs een (bestuu rli jk) beslui! 

van de betrokken gemeenten en geml.."CnschappcJi jke regeling ten grondslag. Met 

name artikel 12 lijkt een grond te kunnen vormen voor dit uitsluitend recht:. Arti

kel 12: De Aandeelhouders A zijn jegens elkaar en jegens de Vennootschap gehou

den het verbrandbare afval. a lsmede het GFt'-afval. dat door of namens een Aan-
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declhoudcr A wordt ingezameld of waarover hij anderszins de beschikking krijg. 

ler verwerki ng aan tc bieden aan de HuisvuilcentraJe. 

Voorwaarde op basis van de (huidige) aanbestedjngswet is dat het besluit kenbaar 

moel zijn gemaakt: hel moel derden duidelijk zijn aan wic hel uitsluitend recht i.s 

verstrekt. en waarop het uitsluitend recht betrekking heeft. 

3. Tcn tijde van de oprichting van HVC is het tweede Provinciaal Afvalstoffcnplan 

1989- 1994 vastgesteld door Gedeputccrde Stalen (op 13 februa ri 1989). In april 

1991 word t HVC opgericht om I,.-en bijdrage Ic Icvcr~ aan de uitvoering van hel 

tweede provinciaal afvalstoffenplan Noord-Holland . Dit plan stelde de voor de 

provincie benodigde afva lverwerkingscapaciteit vast, die door de deelnemende 

gemeenten gerealiseerd diende te worden. 

De beheerders van de verbrandingsinstallaties Alkmaar en Zaanstad zijn op grond 

van het tweede Provinciaal afvalstoffenplan aangewezen als initiatiefnemers voor 

de bouw van een nieuwe verbrandingsinstallatie. Na dit 2e Provinciaal Afvalstof~ 

fenplan Noord~Holland (planperiode betreft 1989~ 1994) gold de provinciale mili~ 

l'uverordening waarin in de eerste lranches identieke verzorgingsgebieden werden 

aangewezen. 

Wellicht do t deze verordening(en) de jurid ische basis vorm t/vormen voor een 'uit~ 

sluitend redll' waarbij HVC is aangewc7,.en als de AV[ waarvan de betreffende 

gemeenten (verplicht) gebruik moeten maken voor de verwerking van hel brand~ 

baar hu ishoudelijk afval. 
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Gemeente Tekst 

Bergen Artikel 2. Aanwijzing jnzamelende instanties 

Op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt een inzameldienst 
aangewezen. Als inzamelaar op grond van artike12, t ...... eede lid, van de verordening 
worden aangewezen: N.V. HVC voorde inzameling van componenten uit het huis-
houdelijk afval; 

Bevenvijk Artikel 12.3.1 Tnzameldienst 

1. Het college wijst de inzameldienst aan, die belast is met de inzameling van huis-
houdelijke afvalstoffen. 

2. Het college van burgemeester en wethouders kan een andere instantie aanwijzen 
als inzameldienst. voor zover dat in het belang is van cen doelmatige verwijdering 
van de aangewezen afvalstoffen. 

~Onze gemeente heeft in het kader van het overgaan van ReinUnie naar HVC een 
besluit genomen tot verstrekking van het alleenrecht aan HVe voor de inzameling 
van huishoudelijk afval per 1-1-12007. 

In dit besluÎt wordt niet gesproken over verlening van het alleenrecht voor de ver-
werking van huishoudelijk afval. 

Onze gemeente is één van de gemeenten die deelneemt in de Gemeenschappelijke 
Afvalschap IJmond Zaanstreek welke is toegerreden tot de een zogenaamde BallQ+ 
tageovereenkomst. Onze gemeente heeft een zogenaamde toetredingsverkl ;:lIing op 
de ballotageovereenkomst getekend nadat o=.e aandelen in HVC die beheert wer-
den door de gemeente Zaanstad destijds zijn overgedragen door de gemeente Zaan-
stad aan de CR AIJZ .. 

Voor het verbrandbare afval en gft-afval dat de inzamelaar HVC voor onze gemeen-
te inzamelt, op grond van een Uitvoeringsovereenkomst (gesloten tussen HVC en 
de gemeente Beverwijk voor de afvalinzameling), geldt dit te beschouwen als door 
de GR AIJZ krachtens artikel 12 van de Ballota~eovereenkomst aan HVC aangebo-
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UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFEN-

VERORDENING BERGEN 2011 

http://decentTale.regelgeving.overheid.nl/cvd 

r/xhtmlou tpu t/Historie/Bergen%20%28NH% 

19/133343/133343 _ I .html 

Algemene plaatselijke verordening 2013 

http://decentrale.regelgeving.overheid.n1/cvd 
r/xhtmloutput/HistorielBeverwijk/2% 161/29 
6161_2.html 

E-mail van dhr. L. Bos, d.d. 10 april 2014 

Opmerking 

Aangewezen voor de in-
zameling HVC 

Uitsluitend recht voor 
verwerking niet expliciet 
genoemd. 

Bevoegdheid (om inza-
meld ienst aan te wij7.en) bij 
college. 

Uitsluitend recht voor 
verwerking niet explidet 
genocmd. 
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Gemeentl" Tekst 

den verbrilndbaar afval. respectievelijk gft-afval 

Op grond van dit artikel kan mogelijk destijds verondersteld zijn dat hel allemrecht 
voor de verwerking al is bepaald en derhalve niet nogmaals een verlening voor een 
uitslui tend recht nodig is. Onze gemeente is destijds geadvi~rd door De Blanuw Ik 
Blackslone over het verlenen van het uitsluitend recht. Zoals genoemd heeft dil 
geleid lot het verstrekken van een a!leenrecht voor alleen de afvalinzameling." 

Castricum Artikel 2 Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars 

1 Hel college wijst de inzameldienst aan die belast is met hel inzamelen van huis-

houdclijke afvalstoffen. 

2 Naast de inzameldienst k.1n het rol!ege andere inzamelaars aanwijzen die belast 
zijn met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen. 

3 Het college k.1n aan het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen voorschriften 
en beperkingen verbinden in hel belang van de beschenning van het milieu. 

4 Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positie\'e fictieve beschik-
king bij niet tijdig beslissen) is nict van toepassing. 

Den Hel- Artikel 2 Aan\vi}zing inzameldienst (artikel 7 van de verordening) 

d" 
Als inzameldicnst belast met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen wordt 
aangewezen HVC INZAMELING. 

Artikel 3 Aam'VÎjzen brengdepot (artikel 9 lid 1 onder d van de verordening) 1. Als 
locatie waar binnen de gemeente huishoudelijke afvalstoffen met uitzondering van 

autowrakken kunnen worden achtergelaten wordt aangewe7.en: Het afvalbrengsta· 
Hon van het HVC Inzamelingoverlaadstation. 

"De gemeenteraad van Den Helder heeft bij de vaststelling d.d. 15 december 2008 
van de bij die gelegenheid gewijzigde Afvalstoffenverordening Den Helder 2006 in 
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Afvalstoflenverordening Gemeente Castri-
cum 2012 

http://dccentrale.rcgelgeving.overheid .nl/cvd 
r/xhtmloutput/Historie/Castricumfi87i5fi87 
75J.html 

lnzamelbesluit huishoudelijke afvalstoffen 
2011 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nVcvd 
r/xhtmloutpuVHistorielDen%20Helderf3(J36 
44!303644_1 .html 

E-mail van m r. Th. A. J. Koning. d .d . 9 april 
2014 

Opmerking 

Bevoegdheid (om inza-
meldienst ailn te w ijzen) bij 

college .. 

Uitsluitend recht voor 
verwerking niet expliciet 
genoemd. 

Aangewezen voor de in-

zameling HVC. 

Uitsluitend recht voor 
verwerking niet expliciet 
genoemd. 



] IPR·N0RMAG [ 

Gemeente Tekst 

artikel 7, derde lid van genoemde verordening de modaliteit van de ,'estiging van 
een alleenrecht voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen geYntroduceerd. 

Op 2 februari 2010 heeft het college vilIn burgemeester en wethouders van Den Hel-
der hel navolgende besloten: 

(1) de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen aan te merken als een DAEB in 
de z in van artikel86 EG-Vcrdrag; 

(2) mei inachtneming van artikel 1, derde lid Afvalstoffenvcrorderting Den Helder 
2006 voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen binnen de gemeente Oen 
Helder een alleenrecht tc vestigen en voor de uitoefening van dit alleenrecht als 
inzameldienst aan Ie wijzen de HV HVC te Atkmilar; 

(3) met inachtneming van artikel 7, vierde lid Afvalstoffenverordening Den Helder 
2006 de dUUf van dit alleenrecht vast te stellen op een periode van 10 jai'lr en wel 
van I januari 2010 tot 1 januari 2020; 

(,I) voor de door NV HVC in het kader van de ui toefening van het alleenrecht te 
leveren prestaties aan te houden hetgeen daaromtrent privaatrechtelijk is vastgelegd 
in de met de NV HVC te s luiten Dienstverleningsovereenkomst; 

(5) in te stemmen met bijgevoegd con~pt.aanwip:ingsbesluit. ingericht met in-
achtneming van de Vriistellingsverordening 2005/842/EG en artikel 25;J tol en met 
25e Mededingingswet. ~ 

" In de Dienstverlenîngsovereenkomsl inzake Afvalverwijdering tussen de gemeente 
Den Helder en de NV HVC d.d. 18 februari 2010 (considerans onder (8) wordt ver· 
wezen naar de door de gemeente Den Helder samen met andere aandeelhouders 
van de NV HVC in 2002 gesloten Ballotageovereenkomst. waarin deze zich (vgl. 
artikel 12) hebben verplicht om al hel verbrandbare afval. alsmede hel gft-afval. dal 
door of namens de gemeente wordt ingezameld of waarover de gemeente anders· 
zins de beschikking krijgt ter verwerking aan te bieden aan liVe." 
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E·mail van mr. Th. A. J. Koning. d.d. 9 april 
2014 

Opmerking 
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Gemeente Tekst 

Drechter- Artikel 7 Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars 
land 

1. Als inzameldienst, belast met het ter uitvoering van dl;' wel en deze verordening 
inzamelen van afvalstoffen is i1angewczen: N.V.HVC 

2. Naast de inzameldienst kan het Dagelijks Bestuur andere inzamelaars aanwijzen 
die belas t zijn met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke af-
valstoffen. 

Enkhuizen Artikel 7 Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars 

1. Als inzameldienst, belast met het ter uitvoering van de wet en deze verordening 
inzamelen van afvalstoffen is aangewezen: N. V.HVC. 

2. Naast de inzameldiensi kan het Dagelijks Bestuur andere inzamelaars aanwijzen 
die belast zijn mei het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke af· 
valstoffen. 

Geen aanvullend besluit voor hel uitsluitend recht voor venverking van afval. 

Heerhu· Artikel 2 Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars 
gowaard 

1. Het college wijst de inzameldienst aan. die belast is mei het inzamelen van huis· 
houdelijke afvalstoffen. 

2. Naast de inzameldienst kan het college andere inzamelaars aanwijzen die belast 
zijn met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen. 

Arlike12. Aanwijzing inzamelende instanties 

1. De gemeente Heerhugowaard wordt aangewezen als inzamc1dienst op grond van 
artikel 2, eerste lid, van de verordening. 

2. Als inzamelaar op grond van artikel 2. tweede lid, van de verordening worden 
aangewezen: 
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Regionale Afvalstoffenwrordtming West-
Friesland 2012 

http://www.gr-
caw.nl/Regionale_afvalstoffenverordenins....2 
O12.pdf 

Regionale Afvalstoffenverordening West-
Friesland 2012 

http://www.gr-
caw.nl/Regionale_afvalsloffenverordenin8-2 
On.pdf 

E·mail van dhT W. Sakker, d.d. 9 april 2014 

Afvalstoffenverordening 2013 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/c\'d 
r/xhtm lou tput/HistorieIHeerhugowaard/322 
144/322144_1.html 

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 
2013 

http://derentrale.regelgeving.overheid.nl/cvd 
r/xhtmloutput/Historie/Heerhugowaard/325 
446!325446_I .html 

Opmerking 

Aangewezen voor de in-
zameling HVC. 

Uitsluitend recht voor 
verwerking niet expliciet 
genoemd. 

Aangewezen voor de in-
zameling HVC. 

Uitsluitend recht voor 
verwerking niet expliciet 
genoemd. 

Bevoegdheid (om inza· 
meldienst aan te wijzen) bij 
college. 

Aangewezen voor de in· 
zameling: eigen dienst. 

Uitsluilend recht voor 
verwerking niet expliciet 
genoemd. 
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Gemeente Tekst 

iI . de gemeente Heerhugowaard voor de inzameling van componenten uit het huis-
houdelijk afval op afroep en op dl! gemecntewerf of bij het afvalbrengpunt 

Heiloo Artikel? Aanwijzing inzameJdienst en andere inzamelaars 

1 Het college wijst de inzameldienst aan, die belast is mei de inzameling van huis-
houdelijke afvalstoffen. 

Artikel 14 lid 2 

Het college kan de inzamcldienst en andere inzamelaars aanwijzen aan wie de in 
het eerste lid aangewezen categorieën huishoudelijke afvalstoffen moeten worden 
aangeboden. 

" In de afvalstoffen verordening waaraan u refereert staat wie de inzamelende in-
slanlie is voor bepaalde afvalstromen. 

Daiir wordt dus bedoeld welk bedrijf (danwel de eigen organisatie) haalt het afval 
op en levert het af bij de ven ..... e rkende organisatie. 

De ven ..... erking van het verbrandbare afval, alsmede GFT-afval is geregeld in de 
Ballotage-overeenkomst die de aandeelhouders gesloten hebben met de NV HVC. 

Een van de aandeelhouders is de VVI. Zoals u weel is Heiloo een van de partners 
binnen deze samenwerking W I. 

Artikel 12 zegt: 

De aandeelhouders zijn jegens elkaar en jegens de Huisvuilcentrale gehouden hel 
verbrandbare afva~ alsmede het GFT-afval dat door of namens een Aandeelhouder 
wordt ingezameld of waarover hij anderszins de beschikking krijgt, ter venverking 
aan Ie bieden aan de Huisvuilcentrale." 

Lelystad Artikel 2. Aanwi jzing inzameldienst en andere inzamelaars 
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Afvalstoffenverordening van de gemeente 
Heiloo 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nVcvd 
r/xhtmloutput/Hislorie/Heiloof7680S/'76808_ 
2.html 

E-mail van dhr. N. Bets, d.d. 10 april 2014 

AfvaJstoffenverordening Lelystad 201 0 

Opmerking 

Bevoegdheid (om inza-
meldienst aan te wijzen) bij 
college. 

Uitsluitend recht voor 
verwerking niet expliciet 
genoemd. 

Aangewezen voor de in-
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Gemeente Tekst 

1. Het college wijst de inzameldienst aan. die belast is met het inzamelen van huis-
houdelijke afvalstoffen. 

2. Naast de inzameldienst kan hel college andere- inzamelaars aanwijzen die belast 
zijn mei hel afzonderl ijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen. 

Artike12. Aanwijzing inzamelende instanties 

1. AIs inzameldicnst op grond van artikel l. eerste lid, van de verordening wordt 
aangewezen Flevocolled Gemeenten NV gevestigd te l elystad, een 100% doch· 
terbedrijf van NV Huisvuilcentrale N· H, gevestigd te Alkmaar. 

2. Als inzamelaar op grond Vrul artikel 2, tweede lid, van de verordening worden 
aangewezen: a. Flevocollecl Gemef!.nten NV voor de inzameling van componenten 
uil het huishoudelijk afval op afroep en op de gemeente werf of bij het afval· 
brengpunt; 

Noord- Artikel 2 lid 6 
oostpolder 

Het college kan een allet'Ilrecht verlenen als bedoeld in artikel 17 Besluit aanbeste-
dingsrege1s voor overheidsopdrachtcn voor inzameling en verwerking van al het 
door of vanwege de gemet'Ilte ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen 

Als inZolmeldicnst op grond van artikel 2. eerste lid, van de Ah'alstoffenverordening 
wordt aangewezen: N.V. HVe. 

Het besluit om alleenrecht aan HVC te verlenen. blijft uitdrukkelijk wel van kracht 

De volgende tekst is onbedoeld in het uitvoeringsbesluit achterwege gebleven: "Als 
inzameldienst, als bedoeld in artikel 7, lid 1 Asv, is aangewezen: NV Huisvuilcen-
trale Noord·Holland , Het alleenrecht voor het inzamelen en afzet/verwerken van 
huishoudelijk afval, als bedoeld in artikel 33 Asv. is verleend aan: NV HuisvulJcen-
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http-J/deamtrale.regelgeving.overheid.nl/cvd 
r/xhtmloutput/Historie/lelystad/l32251/1322 
SU·html 

Uitvoeringsbesluit AIvalstoffenverordening 
2010 van de gemeente Lelystad 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nI}cvd 
r/xhtmloutput/Historie/Lelystad/60859/608S9 
_Lhtml 

Afvals toffenverorderung Noordoostpolder 
2013 

hltp:/ldeamtrale.regelgeving.overheid .nVcvd 
r/xhtm1output/Historie/Noordoostpolder/253 
J53/253153_J .html 

Uitvoeringsbesluit Afvals toffenverordening 
Noordoostpolder 2013 
http:/{decentraJe.regelgeving.overheid.nUcvd 
r/xhtmioutputJHistorieINoordoostpolder1253 
940/2539-10_1.html 

Telefonisch contact mei de heer M. Brussel 
op 7 april 201-1. 

Opmerking 

umelinlS HVC 

Uitsluitend recht voor 
verwerking niet expliciet 
genoemd. 

Aangewezen voor de in· 
zamding HVC 

Ultsluitend recht voor 
verwerking niet expliciet 
genoemd. 

Een aanpassing van het 
uih'oeringsbesluil- waarin 
het uitsluitend recht wordt 
verleend aan HVC· wordt 
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trale Noord-Holland.H 

Pu=~ Artikel 3 Aanwijzing inzameldienst 
rend 

(uitwerking artikel 7, eerste lid Afvalstoffenverordening) 

Als inzameldienst, belas t met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. wordt 
aangew~zen de afdeling Uitvoering van de gemeente Purmerend 

"De door uw uit openbare bronnen opgehaalde informatie is correct. Er is dOOf 
Purmerend geen expliciet beslui t genomen tot het verlenen van een allC!enrccht aan 
HVC voor de verwerking van afvalstromen; 

Impliciet is dOOf Purmerend met de toetreding wel gekozen om dit recht aan HVC 
toe tI' kennl'n. Een kleine complicerende factor daarbij is dat met de toetreding tot 
HVC het nog doorlopende contract met AEB. Dit is door aanvullende afspraken 
tussen AEB en HVe afgevangen. Bij de toetreding tot HVC riep dit de vraag op of 
een alleenrecht wel gegeven kan worden als tegelijkertijd een eerder afgeslotm 
contract nog doorloopl ; 

Momenteel worden binnen Purmerend voorbereidingen getroffen lot hel expliciet 
vastleggen viln een alleenrecht voor HVe voor diverse afvalstromen. D.w.z. een 
voorstel aan de raad om het alleenrecht aan HVC toe te kennen. We zullen daarbij 
ook het alleenrecht voor de bestaande afvalstromen die naar HVe gaan vastleggen." 

Schagen Artikel 2 Aanwijzing lnuameldiensl en andere inzamelaars 

l . Het Algemeen Bestuur wijst de NV Huisvuilcenlrale Noord-Holland. gevestigd h! 
Alkmaar, aan als inzameld ienst die belast is met het inzamelen van huishoudelij-
ke afvalstoffen. 

2. Naast de inzameldienst kan het Algemeen Bestuur andere inzamelaars aanwijzen 
die belast zfn mei het afzondt'rlljk inzamt'len van categorieën huishoudelijke af-
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Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 
van de gemeente Purmerend (2010) 

E-mail van dhr. D. Rientjes, d .d. 10 april 2014 

Regionale afvalstoffenverordening 2010 
Milieud ienst Kop van Noord-Holland 

hltp:/IdettntraJe.regelgeving.overhcid.nl/cvd 
r/xhtmloutpu tJhistorielZijpe/61715/61715 _l .h 
,,"I 

Opmuking 

inmiddels voorbereid. 

AangewC'7.eT1 voor de in-
umeUng Eigen dienst. 

Uitsluitend recht voor 
verwerking niet expliciet 
genoemd. 

Binnen gemeente worden 
voorbereid ingen getroffen 
om het uitsluitend recht 
voor verwerking aan HVe 
toe te kennen. 

Aangewezen voor de in-
zameling HVe. 

Uitsluitl'nd redtt voor 
verwerking niet expliciet 
genoemd . 
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Gemeente Tekst 

valstoffen. 

3. De regiogemeenten kunnen andere inzamelaars aanwijzen die belast zijn met hel 
afzonderlijk inzamelen van papier, g las en textiel. 

SmaUin- Artike1 35 Uitsluitend recht tol verwerking 
ger[and 

Ten behoeve van de verwerking viIn de door of vanwege de gemeente in de ge-
meente ingezameld huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval heeft 
N,V. Huisvuilcentrale Noord Holland het ui tsluitend recht als bedoeld in ntike117 
Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten I Stb. 200S/408L respectieve. 
lijk arlikcl1 8 Richtlijn 21812004/EG (L-1341114). 

Stede Artikel 7 Aanwijzing inzameldlenst en andere inzamelaars 
B~ 

1. Als inzameld ienst, belast met het ter uitvoering van de wet en deze verordening 
inzamelen van afvalstoffen is aangewezen; N. V .HVC 

2. Naas t de inzamel dienst kan het Dagelijks Bestuur andere inzamelaars aanwijzen 
die belast zijn met hel afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke af-
vals torfen. 

"Als het goed is hebben wij een DVO tussen gemeenten en CAW wa3rin dit gefl~'" 

geld is. Ik dacht uit 2~. De vraag heb ik bij het archief voorgelegd dus ik heb hel 
t':o:emplaar nog niet (althans nog niet getekende exemplaar) maar die s tuur ik zo snel 
mogelijk naar jullie toe." 

Te:o:e1 Artikel 7 Aanwijzing inzameldien.st en andere inzamelaars 

1 Het college wijst de inzameJdicnst aan. die belast is met de inzameling van huis-
houdelijke afvalstoffen. 

Artike114 lid 2 
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Afvalstoffenverordening gemeente Smallin-
gerllmd 2006 
http://www.smallingerland.nl/lnl/Jmportban 
kj Aivalstoffenverordening-gemeente-
Smallingerland-
2006.html?highlight-uitsluitend%2c%20recht 
&mod\!"'ful1,198548 

Regionale Afvalstoffenverordening West· 
Friesland 2012 

http;/lwww,gr-
caw .n1lRegionale_afva ISloffenvefordrning..2 
O12.pdf 

E-mail van mw. E. Lode, d.d. 10 aprll2014 

Afvalstoffenverordening Texel 

http://decentraJe.regelgeving.overheid.n1/cvd 
r/xhtmloutpu t/Historierr exeln0378170378_I. 
html 

Opmerking 

Uitsluitend recht voor 
verwerking expliciet ge-
noemd. 

Aangewezen voor de in· 
zameling HVC 

Uitsluitend recht voor 
verv."Crking nÎel expliciet 
genoemd. 

Bevoegdheid (om inza-
mcldienst aan te wi)zen} bij 
college. 

Uitslui tend recht voor 
venverking niet expliciet 
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Gemeen te Tekst 

Het college kan de inzameldienst en andere inzamelaars aanwijzen aan wie de in 
hel eerste lid aangewezen categorieën huishoudelijke afvalstoffen moeten worden 
aangeboden. 

U,k Artikel 2 Aanwij7jng inzameldienst en andere inzamelaars 

] 1. Als inzameldienst, belast met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, 
wordt aangewezen: NV ROVA Gemeenten. 

2 Naast de inzameldienst kan het college andere inzamelaars aanwijzen die belast 
zijn met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen. 

3 NV ROVA Gemeenten wordt aangewezen als exclusief gerechtigde tot en belast 
met de uitvoering van de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. 

In telefonisch contact op 7 april met mevrouw Kaptein, is afgesproken dat zij verder 
zal zoeken naar het bedoelde besluit 

Velsen Artikel 2 Aanwijzing inzamelende instanties 

1. Het college wijst de inzameldienst aan, die belast is met het inzamelen van huis-
houdelijke afvalstoffen. 

2. Naast de inzamel dienst kan het college andere inzamelaars aanwijzen die belast' 
zijn met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudclijke afvalstoffen. 

Gemeente Velsen heeft "geen alleenrecht gevestigd voor de verwerking van huis-
houdelijk afval. De enige ons bekende overeenkomst waarin is geregeld dat wij 
verplicht zijn aan HVC ons huisvuil en GFT aan te bieden, is de ballotage overeen-
komst." 

Wormer- Artikel 7 Aanwijzing inzame!dienst en andere inzamelaars 
land 

1. Het college wijst de inzameldienst aan, die belast is met de inzame1in~ van huis-
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Afvalstoffenverordening Urk 2009 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvd 
r/xhtmloutpu t/HistorieN rk/97069/97069 _I .h 
trol 

Telefonisch contact mevrouw Kaptein. 

Afvalstoffenverordening gemeente Velsen 
2009 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nVcvd 
r/xhtm loutput/historie/Velsen/I 74859/174859 
l.html -

E-mail van dhr J. de Waal, d .d. 9 april 2014 

Afvals toffenverorderung 

http: //decentrale.re~el~evin~.overheid.nl/cvd 

Opmerking 

genoemd .? 

Aangewezen voor de in-

zameling: NV ROVA Ge-
meenten. 

Uitsluitend recht voor 
verwerking niet expliciet 
genoemd. 

Bevoegdheid (om inza-
metdienst aan te wijzen) bij 
college. 

Uitsluitend recht, voor 
verwerking niet expliciet 
genoemd. 

Bevoegdheid (om i02a-
meldienst aan Ie wijzen) bij 
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Gemeente Tekst 

houdelijke afvalstoffen. 

2. Naast de inzameldienst kan het college andere inzamelaars aanwijzen die belast 
zi jn met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen. 

Zaanstad Artikel 2. Verlening alleenrecht en aanwijzing inzamelende instanties (afvalstoffen-
verordening artikel 2. lid I en 2) 

t . Het college verleent een alleenrecht als bedoeld in a rtikel 17 viln het Besluit aan-
bestedingsregels voor overheidsopdrachten voor de inzameling, het beheer en de 
Yerwerking Yiln binnen de gemeente vrijkomende huishoudelijke afvalstoffen, zoals 
bedoeld in artikel 1.1 , eerste lid Wet milieubeheer, alsmede voor g!adheidbestrijding 
aan de naamloze vennootschap N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland ('HVC'). 
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r/xhtmloutputIHis torielWonnerland/98946/9 
8946_l.html 

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 
Zaanstad 2010 

http://de~nlrale. rE'gelgeving.overheid .nl/cvd 

r/xhtmlou tpu t/Historie/Zaanstadl1539631l53 
963_1.html 

Opmerking 

college. 

Uitsluitend recht voor 
verwerking niet expliciet 
genoemd. 

Uitsluitend recht voor 
verwerking expliciet ge-
noemd. 
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Verzonden per e-mail 

Aan : 
De voorzitter van de stuurgroep van de 
gezamenlijke rekenkamer(commissie)s 
De heer A.M.C. Strijker 

datum : 30 april 2014 
onderwerp ; aanbesteding 

Geachte heer Strijker, 

uw kenmeril : 
uw brie! van ; 

\1I)..VC ,J~IJMI,a;;! I 
'~I?~OI\~n,~, 

! 'O!H~91!l9 
·P.oOc, 1I11.tr.tnr 

-tttl:!O,"," In,~1 ~·11 31 T 
re. 111/11 b< t I ~.~ 

WWW I '~Uf':' "I 

ING6~·II(l.;SOO 

Fi,I/)CI'O'(Ik!l, (;(!rO,O Ib 

o(~" tW :J70G I2f:;P 
::1TW !Ir IJL eH1/; % . ~\!'J 0 I 

ons kenmeril : JZD 
bijlage(n) 

Bij bericht van 17 april 2014 heeft u namens de stuurgroep van de gezamenlijke rekenkamer(commissie)s 
HVC verzocht haar visie te geven omtrent de aanbestedingsrechtelijke houdbaarheid van de wijze waarop 
de deelnemende gemeenten opdrachten tot afvalverwerking aan HVC gunnen. HVC geeft hierbij gevolg 
aan dat verzoek. 

In voornoemd bericht verwijst de stuurgroep naar een door IPA Normag opgesteld memorandum van 16 
april 2014. Daarin wordt aangegeven dat , op basis van een door IPA Normag uitgevoerde inventarisatie, 
bij een aantal gemeenten geen besluit is gevonden waarbij expliciet een uitsluitend recht aan HVC is 
verleend voor het verwerken van afval. Ingevolge art. 2.24 aanhef en sub a van de Aanbestedingswet 
(voorheen: art. 17 Bao) vormt een uitsluitend recht evenwel een van de gronden voor het aannemen van 
een uitzondering op de aanbestedingsplicht, die voor het gunnen van dergelijke opdrachten In beginsel op 
de gemeenten rust. 

HVC merkt In dat verband allereerst op dat, naast de hierboven aangehaalde "uitsluitend recht
uitzondering", onderhandse gunning (dus zonder aanbesteding) van opdrachten tot afvalverwerking ook 
mogelijk is wanneer een beroep kan worden gedaan op de zgn . "quasi-inbestedings-uitzondering" , Die 
uitzonderingsgrond is ontwikkeld in de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU en is thans 
gecodificeerd in art. 12 van de nieuwe aanbestedingsrichtlijn (Richtlijn 2014124/EU). Het gerechtshof Den 
Haag heeft in een arrest van 15 december 2009 geoordeeld dat de Gemeente Westland, voor de 
onderhandse gunning van opdracht tot afvalverwerking aan HVC, in de omstandigheden van dat geval 
een beroep op laatstgenoemde uilzonderingsgrond toekwam. Dat oordeel is ook door de Hoge Raad 
bevestigd bij arrest van 18 november 2011 . Ondanks deze uitspraken valt echter niet uit te sluiten dat de 
quasi-inbestedings-uitzondering in andere gevallen mogelijk geen soelaas biedt. 

Omdat zowel de gemeenten als HVC er belang bij hebben dat de alvalverwerkingsrelatie tussen de 
gemeenten en HVC zo robuust mogelijk is , heeft HVC het dan ook steeds als zeer wenselijk beschouwd 
dat de deelnemende gemeenten (in ieder geval mede) een beroep toekomt op de "uitsluitend recht
uitzondering". Daarvoor dienen zij , zoals gezegd, een uitsluitend recht aan HVC te verlenen. Voor zover 
(een of enkele van de) deelnemende gemeenten nog niet zouden hebben voorzien in de (expliciete) 
verlening van een dergelijk uitsluitend recht , heeft het naar de mening van HVC sterk de voorkeur dat de 
betreffende gemeenten daar zo spoedig mogelijk alsnog toe overgaan. Dit zou eventueel kunnen 
geschieden gelijktijdig met de toekenning van het uitsluitend recht voor de verwerking van 



kunstslofverpakkingsalval, dal veel van de deelnemende gemeenten voornemens zijn Ie verlenen mei hel 
oog op de veranderde regelgeving op dat punt per 1 januari 2015. Op die wijze wordl de 
afvalverwerkingsrelatie tussen de desbetreffende gemeenten en HVC vanuit aanbestedingsrechtelijk 
oogpunt verder versterkt. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
NVHVC r 
Ir. W.C.H. van Lieshout MBA 

2 
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Onderzoek naar de relatie tussen aandeel houdende 
gemeenten en HVC + Bijlagen 
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• Castricum 
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• Heerhugowaard 

• Heiloo 

• Lelystad 

• Noordoostpolder 

• Purmerend 

Status rapportage 

Conceptrapport 

Vastgesteld door de 

stuurgroep van 17 re

kcnkamer(commis.<; ie)s 

Définiticf rapport 

Datum 

7 februari 2014 

7 maart 2014 

7 mei 2014 

• Schagen 

• SED (Stede Brocc, Enkhuizl'n l'n Drechll'rland) 

• Smallingerland 

• Texel 

• U,k 

• Velsen 

• Wormerland 

• Zaanstad 

Toegestu urd naar 

• Stuu rgroep rekellkamer(commissie)s voor 

bespreking op 4 maarl2014 

• Directie HVe in h~t kader van wederhoor. 

Reactie gevraagd uite rlijk 21 februari 2014 

Aangeboden aan de rekenkamer(commisSie)s 

Elke rckenkamer(commissie) biedt het rapport 

voor wederhoor aan aan het college van bur

gemeester en wethouders, dan we! aan het 

bestuur van de gemeenschappelijke regeling. 

Dit is ter overweging van de betreffende reken

kamercommissie zelf. 

Jn hel eerste gevil l wordt verondersteld dal de 

betreffende colleges van gemeenten als lid van 

het bestuur van een gemeenschappelijk rege

ling dail rmee ook hun wederhoor geven op 

onderwerpen in de rapportage die de gemeen

schappelijke regeling betreffen. 

De lekst in deze rapportage is ten opzichte van 

de vorige versie nit!t gewijzigd. 
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1 ACHTERGROND EN DOEL 

HVC is als overheid gedomineerde naamloze vennootschap (exclusief) eigendom van 48 

gcmt.'Cnlen en 6 waterschappen. Bij de oprichting van HVC in 1991 stond het verbranden 

van huishoudelijk restafval en restafval van bedrijven als primair proces centraa l. HVC 

kende (evenals de andere afvalverbrandingsinstalla ties - AVI's ~ die zijn opgericht rond 

deze periode) een laag risi coprofiel : de aandeelhoudende gemeenten hadden zich verplicht 

om hun restafval aan te bieden, en de tarieven die daarvoor werden gerekend, waren min

stens kostendekkend. 

In lijn mei de daarna gekozen en aangepaste strategie van HVC zijn in de afgelopen jaren 

diverse initi atieven ontplooid, zoals de bouwen exploitatie van een biovergistingsinslalla

tie, sorteerinstallaties, slibverwerkingsinstallaties, deelnemingen in projecten en organisa

ties op het gebied van zonne- en windenergie'. Daardoor is de verhouding tussen taken in 

hel publiek domein en taken in de markt gewijzigd en daarmee ook het risicoprofiel van de 

onderneming. De gemeenten staan daarbij garant voor verliezen en door HVC aangegane 

leningen. Tegelijkertijd staan de gemeenten op relatief grote afstand van de ondememing 

wal betreft invloed en zeggenschap doordat er sprake is van een verplicht structuurregime 

en doordat een aantal gemeenten zich laa t vertegenwoordigen door een gemeenschappe

lijke regeling via verlengd lokaal bestuur. 

Dit geldt voor gemeenten die afzonderlijk aandeelhouder zijn en - in versterkte mate - voor 

gemeenten die het aandeelhouderschap aan een gemeenschappelijke regeling hebben 

overgedragen. Het bestuur van HVC (de directie) en de raad van commissarissen dragen 

zorg voor de uitvoering van de (door de aandeelhouders geaccordeerde) strategie en be

schikken daarbij over relatief veel vrijheidsgraden. 

De 17 rekenkamer(commissie)s van de 19 aan hel onderzoek deelnemende gemeenten~ 

hebben daarom besloten een gezamenlijk onderzoek te doen naar de relatie tussen ge.

meenten als aandeelhouders en HVC. Onderzoeks- en adviesbureau lPR Normag heeft 

opdracht gekregen dit onderzoek uit te voeren. Het onderzoek heeft tot doel inzicht te 

verschaffen in de verhouding tussen gemeenten en de HVC ten aanzien van structuren en 

relaties, gemeentelijke taken e.n commcrciëlc activiteiten, besluitvorming, risico's, risicobc

heersing en verantwoording. Het onderzoek is bedoeld om de raden van de participerende 

gemeenten te ondersteunen bij hun kaderstellende en controlerende taak. 

Deze samenvatting presentee rt de belangrijkste conclusies en bestuurlijke aandachtspun

ten. Ook worden de onderzoeksvragen van de rekenkamer(commissie)s beantwoord. Voor 

cen nadere toelichting en onderbouwing wordt verwezen naar het hoofd rapport en de 

bijl agen. 

I In bijlage 'I vindt u et!n ovel7.icht v.m ;u.:l ivill'i lcn, inslatJallc$ en dC'<.!l ncmingen viln HVC. 

~ Cem('('nte Stro" BrtX'C, Enkhui7.en en Dfl.m!crland hebben et>n ge7.am<mlijkt' rekenkillllcrcommissie. 
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2 BEANTWOORDING ONDERZOEKSVRAGEN 

2.1 Sturing en toezicht< 

1 Op welke punten van besluitvorming en beleid kunnen aandeelhouders invloed ui toe-

fenen, hoe bepalend is die invloed en op welke wijze is uitoefening van die invloed in 

de besluitvorming terug te zien? 

De strategie of aanpassing ervan wordt door de directie voorbereid, uitgewerkt en voorge· 

legd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (A vA). De AvA stelt de strategie 

vast en de (financiële) kaders waa raan en waarbinnen directie en RvC uitvoering geven. 

De A v A kan aanwijzingen geven over de door haar gewenste koers en strategie. 

Een aantal belangrijke financiële kaders (ga rantstelling gemeenten voor leningen van HVC 

en het ten laste van de gemeenten komen van een negatief saldo bij HVC) is door de ge

meenten onderling overeengekomen. 

Formeel hebben de aandeelhouders de mogelijkheid om het besluringsmodel van H VC 

aan te passen. De AvA is bevoegd de statuten te wijzigen. Voor zover bij de statuten de 

bevoegdheid lot wijziging mocht zijn uitgesloten, is wijziging niettem in mogelijk mei al

gemene stemmen in l'en vergadering waari n hel gehele geplaatste kapitaal is vertegen

woordigd. 

2 Zijn mogelijkheden die aandeelhouders kunnen hebben in besluitvorming en beleids-

voering door statuten of reglementen beperkt? 

Doordat HVC verplicht een structulU"vennootschap is, zijn veel bevoegdheden binnen de 

vennootschap bij de RvC ondergebracht en staan de aandeelhouders meer op afstand dan 

binnen een normale (overheids)vennootschap. 

In de structuurvelmootschap is het niet mogelijk om de betreffende bevoegdheden d ie 

(wettelijk) aan de RvC toevallen, terug te leggen bij de AvA. Wel is het mogelijk om een 

(niet bindend ) recht op voordracht of advies inzake de betreffende onderwerpen/besluiten 

aa n de AvA toe te kennen. Dit heeft tot gevolg dat stTuctl,lreel een dialoog ontstaat" lussen 

de aandeelhouders en commissarissen, waarmee de aandeelhouders hun bedoelingen, 

wensen en bedenkingen kenbaa r kunnen maken. 

Hieromtrent zijn geen expliciete afspraken gemaakt. Wel worden de aandeelhouders door 

d irectie en RvC · zeker in de recente jaren - proactief betrokken en gehoord bi j besl uitvor

ming over investeringen en strategische vraagstukken, ook waar d at strikt formee l niel zou 

hoeven. 

:I 0..' 16 oorspronkelijke ond.:r.wek,;vmgen worden in d il hoofdstuk Ix-anlwoord . Daarbij zijn enkdl' vrag('n sa
mengevoegd - zonder verlies van hun s trekking - tollota31 14. 
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3 Hoe en op welke momenten geven aandeelhouders invulling aan hun toezichthouden

de rol in de HVC en hoe is dat in de besluitvorming tcrug te zien? 

De tOl'!zichthoudende rol van de aandeelhouders is beperkt en - als gevolg van hel ver

plichte structuurregime - grotendeels belegd bij de RvC. De RvC houdt toezicht op het 

beleid van de directie en de algemene gang van zaken. 

De RvC telt 9 commissarissen. 5 dailrvan word en rechtstreeks benoemd door dusters van 

aandeelhouders. Bij de werving van commissarissen wordt met name gezocht naar een 

functionaris met een goede relatie met de bctreffcnd(> gemeenten en regio. Dal wil zeggen: 

weten wat er in de betreffende regio speelt (bestuurlijk, rond duurzaamheid, et cetera) en 

een goed kanaal vormen voor afstemming lussen HVC en de achterban. In het verleden 

werden ook (ex) gemeentebestuurders benoemd. 

Toezichl houden op, en het adviseren van hel bestuur van HVC en het behartigen van de 

belangen van (dusters) aandeelhouders kunnen daard oor met elkaar verweven zijn. De 

directie en RvC van HVC constateren daa rbij ook zelf dat de aldus benoemde leden om die 

reden niet· onafhankelijk zijn in de zin van arl"i kellll.2 van de Nederlandse corporate go

vemance code. 

De overige commissarissen worden benoemd door de RvC zelf. Daarbij is - in tegenstelling 

tot de benoeming door dusters van aandeelhouders · wel sprake van vooraf opgestelde 

fu nctieprofielen. 

In de reguliere cycl us beperkl de rol van de aandeelhouders zich tot jaarlijks (minstens) 

twee bijeenkomsten van de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders. Onderdeel van 

deze forme le cyclus is de vaststelling van de jaarrekening door de aandeelhouders en de

chargeverleni ng van directie en RvC. 

Voor beslu itvorming over (aanpassing) 5tr3tegie of nieuwe investeringen (of pa rticipaties) 

waarvoor een besluit van de AvA is vereist. wordt aangesloten op de reguliere agenda van 

de AvA. ln de praktijk worden de meer ingrijpende besluiten eerst becldvormend en/of 

opiniërend in een AvA behandeld, en besluitvormend in de daaropvolgende AvA. lndien 

het onderwerp daarom vraagt worden extra beeld vormende, opiniërende of besluitvor

mende bijeenkomsten met de aandeelhouders belegd. 

4 Hebben aandeelhouders zich op enigerlei wijze georganiseerd (structureel of inciden

teel)? 

Afzonderlijk aandeelhoudende gemeenten dragen zelf zorg voor de voorbereiding c.q. 

standpun tbepaUng als aandeelhouder. In de vorm van gelegenheidscoalities wordt - indien 

hel onderwerp dit vraagt - gezamenlijk opgetrokken mei andere (afzonderlijk) aandeel

houdende genu .. 'enten . De door HVC georganiseerde (ambteli jke) vooroverJeggen d ienen 

ter ondersteuning van de beeldvorming en standpuntbepali ng door de gemeenten. 

Voor de meeste sem~nlen geldt dat het aandeelhouderschap is ondergebracht in t.'en gc-
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meenschappelijke regeling (CAW, VVI, AIJZ en GEVUOO). Hel bestuur van de CR draagt 

zorg voor de standpuntbepaling. Naast de door HVC (collectief) georganiseerde ambtel ijke 

vooroverleggen (waar deze gemeenschappelijke regelingen ambtelijk zijn vertegenwoor

digd) organiseren de gemeenschappelijke regelingen zelf ambkiijke en bestuurlijke over

leggen ter voorbereiding van het st andpunt nament> de gemeenschappelijke regeling. 

5 In hoeveue wordt de J-IVC gestuurd en gecontroleerd door de aandeelhouders en waar 

blijkt dat uit? Welke beslissingen worden aan de aandeelhouders voorgelegd? Hoe ko· 

men de aandeclhouders tot een besluit" (is daarbij zichtbaar of aandeelhouders tijdig en 

voldoende informatie hebben om verantwoord tot besluitvorming over te gaan)? 

De aandeelhouders stellen de strategie, koers voor de onderneming vast. Zo ook de finan· 

ciëlc kaders die zijn vastgelegd in de Ballotage Overeenkomst (waaronder de garantstel+ 

Hng). De directie draagt zorg voor de ui tvoering van de strategie binnen de gestelde {ook 

(inanciële) kaders. De RvC houdt daarop toezicht vanuit haar (wettelijke) taak en st<'lat de 

directie met raad terzijde. De directie (en RvC) beschikken daa rbij over een groot aantal 

vrijheidsgraden. De aandL>elhouders staan daardoor op relatief grote afstand van de uit· 

voering. 

Beslissingen over (wijziging van) strategie en koers en financiële kaders worden genomen 

door de AvA. Directie bereidt deze besluiten inhoudelijk voor. Investeringsbeslissingen 

boven € 10 miljoen worden alleen met voorafgaande goedkeuring door de AvA genomen. 

Vervangingsinvesteringen beneden € 10 miljoen worden door directie en RvC genomen en 

uitgevoerd. Investeringen en participaties beneden € JO miljoen, maar op nieuwe terreinen, 

worden door de directie aan de aandeelhouders voorgelegd, indien politiek·bestuurlijke 

gevoeligheid groot wordt gescha t. 

6 Is zichtbaar of aandeelhouders voldoende kwaliteit en kennis hebben om tot verant· 

woorde besluitvorming over te gaan? 

De complexiteit van de onderwerpen en het speelveld vergt aanzienlijke deskundigheid 

(financieel, sectoraal. juridisch, technisch) van de aandeelhouder. Deze deskund igheid is in 

t."en gemeenschappelijke regeling goed Ie organiseren (inzet van een bestuurder die thuis is 

in het werkveld). In afzonderlijk aandeelhoudende gemeenten moet relatief mL'Cr tijd wor· 

den gestoken om de benodigde deskundigheid op peilt/:' houden. Een aanta l afzonderlijk 

aandeelhoudende gemeenten volgt (wellicht noodgedwongen) hel standpunt van anderen. 

Ter ondersteuning van de oordeelsvorming door de aandeelhouders, worden door het 

bes tuur van HVC ook externe deskundigen gevraagd een onafhankclijke beoordeling van 

risico' s en perspectieven te geven . Dit is onder meer ook gebeurd bij de besluitvormi ng 

over de strategische positionering van HVC. 
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7 Wat is de beleidsvrijheid van HVC? Zijn er activiteiten waar aandeelhouders geen zeg

genschap/invloed over hebben? 

De directie beschikt over grote beheersmatige beleidsvrijheid mei betrekking lot de bedrijfs

voering (zie vraag 13). De aandeelhouders hebben daardoor mlUwclijks zeggenschap over 

de bedrijfsvoering van HVC. 

De belcidsvrijlll:id van (directie en management van) HVC ten aanzien Viln het starten en 

continueren van bedrijfsactiviteiten zoals afval lx-- en verwerking, grondstoffen en ener

gieproductie is zo ruim als dat de aandeelhouders zelf hebben bepaald . Deze was ruim 

door hel (door de aandeelhouders) vaststellen van de strategie 'van afva l naar grondstof

fen, energie en duurzaamheid' maar is naderhand verder ingeperkt. Md name door het 

invoeren van vier investeringstypcn waarvoor verschillende regimes en voorwaarden gel

den ten aanzien van besluitvorming, gemeentelijke garantstelling en afbakening van risi

co's. 

Hel sta tutair bepaalde doel van HVC is: 

• Ten algemenen nutte werkzaam tc zijn op ht!l gebied van beheer van afval, rest

stromen en duurzame energie, evenals op het gebied van direct of indirect daar

mee verband houdende de activiteiten. 

• Dit ten dienste van gemeente.n, waterschappen individueel of als samenwerkings

verbanden. Alles in de ruimste zin van het woord, met- al wat-daartoe behoort-of 

daarmee verband houdt. 

• Lnclusief het deelnemen in ondernemingen met een gelijk of aanverwant doel. 

[11 de afgelopen jaren worden aanvulJend op 'primair op de wettelijke of zorgtaken van de 

gemeente gerichte activiteiten' ook activiteiten verricht die op indirecte wijze bijdragen aan 

gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen, zuals hel participeren in ondernemingen vour 

zonne- of windenergie. De aandeelhouders hebben recent besloten dat toekomstige deel

name in (en gemeentelijke garantstel ling voor) de betreffende lening per aandeelhouder 

moet worden besloten. Op dit punt hebben de aandeelhouders de beleidsvrijheid van de 

dire<:tie HVC dus ingeperkt. 

8 Is bij de besluitvorming door aandeelhouders duidelijk wat bij de verplichte gemeente

lijke taken hoort en wat niet? In hoeverre nemen de aandeelhouders besluiten ten aan

zien van activiteiten op het gebied van afval, van energie en over de commerciële activi

teiten? 

De meeste aandeelhouders (c.q. de functionarissen die de gemeente of gemeenschappelijke 

regeling als aandeelhouder vertegenwoordigen) realiseren zich dat de gemeenten geen 

aandeelhouder van HVC zijn (geworden) vanuit beleggingsoptiek. HVC wordt door hen 

beschouwd als het vehikel voor gemeenten, waarmee uitvoering wordt gegeven aan (pu

blieke) taken op het gebied van afvalbehecr. 
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Hel is de aandeelhouders d uidelijk wat bij de verplichte taken hoort. O p het gebied van 

afvalbchecr is sprake van een wettelijke zorgplicht, waaraan de activiteiten door Hye op 

hel gebied van afvalinza meling. afvalve rbrand ing, gft-verwerking. et" cetera, gerelateerd 

zijn. 

Ten aanzien van commerciële activiteiten c.q. hel aanwenden van beschikbare installaties 

voor commerciële activiteiten zijn geen nadere afspraken gemaakt met en door de aan

deelhouders. Dit heeft ertoe geleid dat het aandeel van de activiteiten in het commercieel 

domein (de 'vrije markt') tcn opzichte van het publiek domein is toegenomen. Over het 

geheel bedraagt de omzetverhouding publiek-commercieel 70%-30%. Bij de afvalverbran

ding a lll'i':n is deze verhouding 45%-55",{" Zie ook de volgende vraag. 

2.2 Risico's: omvang, verdeling en beheersing 

9 Zijn bij investeringsbeslissingen vooraf de risico's ondcrwcht en ter kennis van aan

deelhouders gebracht? Wie heeft de risico's beoordeeld? Hoe is de beoordeling geweest 

van de risico's? 

Beslissingen over invesl'e [Îngen in nieuwe activitei ten worden door de d irectie en RvC 

voorbereid en onderzocht op risico en rentabilitei t. Daa rbij wordt ook externe expertise 

ingeschakeld; onder meer voor het op waarde wegen van risico's ten aanzien van de finan

ciële haa lbaa rheid en contÎnuHcit. Er vindt geen vervanging van verbrandingslijnen plaats. 

Ten aanzien van het risico(profiel) van investeringen is van belang dat gemeenten garant 

staan voor de betaling van rente en aflossing van door Hve aangegane leningen en voor 

exploitatieverlil!ZCJl van HVC Voorheen betrof dil investeringen in installaties die groten

deels door de gemeenten in he t publieke domein zelf werden gebruikt (met name verbran

ding huishoudelijk afval). Ruim 70% van de ca paciteit was daardoor gewaarborgd. Circa 

30% betrof afval van bed rijven in instellingen in 'de vrije markt'. 

In de huidige situatie wordt nog 45% va n de verwerkingscapaciteit benut voor eigen afva l. 

De acquisitietarget bedraagt 55% van de maximale verwerkingscapaciteit. Hoewel vaak 

sprake is van meerjarige (verwerkings)contracten, is he t commerciële risico van BVC als 

ondememing is d aardoor wel toegenomen. 

Een risico-afweging voor de verhouding tu ssen activiteiten in het publieke en commerciële 

domein is - op basis van door ons bestudeerde documenten en gesprekken - niet expliciet 

door of met de aandeelhouders gemaakt. Deze verhouding bedraagt momenteel 70% pu

bliek - 30% commercieel (op basis van omzet). 

Ecn aantal aandeelhouders (individueel pa rticiperende gemcenten) gC<'ft aan dat te weinig 

inzicht wordt geboden in met name de financiële consequenties en risico's van verschi1lcn

de (nieuwe) projecten en voorstellen voor de gemeente(n). Niet a lleen op de korte tennijn, 

maar ook op een langere termijn waarbi j rekening wordt gehouden met relevante ontwik

kelingen zoals de afnemende hoeveelheid restafval. Interview wethouder: "De huidige 
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financiële projecties zijn te veel gebaseerd Clp extrapolatie". 

10 Op welke wijze zijn de aandeelhouders geïnformeerd over door de HVC gen omen of te 

nemen beheersmaatregelen om (potentiële) risico's te minimaliseren? 

Op welke manier zijn deze risico's door de aandeelhouders in het besluitvormingspro

ces betrokken? 

Vervangingsinvesteringen in bestaande installaties worden grotendeels zelfstandig dOOf 

directie en RvC afgewikkeld . Voor nieuwe investeringen worden de aandeelhoudende 

gemeenten actie f geïn formeerd en nemen directie (telf 10 miljoen) dan we] aandeelhou

ders (boven € 10 miljoen) op basis daarvan een beslui t. De informa tieverstrekking is - zeker 

in de recente jaren -transparant, waarbij mogelijk zelfs sprake is van informatie overfl ow. 

In de praktijk worden aandeelhouders door het besruur geïnformeerd en gehoord . Dit 

betreft ook besluitvorming die strikt formee l niet met de AvA besproken hoeft te worden, 

wail rbij bewust door directie en RvC de keuze wordt gemaakt wel met de AvA te spreken . 

Dit word t geda'll1 mei he l oog op de mogelijk politiek-bestuurlijke gevoeligheid. 

Met betrekking tot de (financiële) risÎCo's rond afvalve rbranding als gevolg van de te ver

wachten afname van het aanbod van huishoudelijk restafval, zijn aandeelhouders minder 

explicie t" geïnfonneerd. Het (meer) acquireren van restafva l van bedrijven is voor HVC een 

belangrijke behcersmaatrcgeJ. In enkele gesprekken met aandeelhouders is behoefte geuit 

aan (financiële) mecrjaren projecties waarbij rekening wordt gehouden de afname van het 

restafvaJ en de mogelijkheden om bijvoorbeeld verwerkingscapaci tei t te reduceren . 

11 Zijn in 2011-2013 (nieuwe) risico's ontstaan en hoe is daarop door de HVC geantici

peerd en met aandeelhouders gecommuniceerd ? 

Het beslui t tot participatie in windenergiepark Gemini betreft een langdurig traject, waar

bij op verschillende manieren informatie is verstrekt door HVC aan de aandeelhouders. In 

aanloop naar het specifieke besluit is tijdens verschillende bi jeenkomsten (lot mei 2009) 

met aandeelhouders gesproken over de mogeli jkheden om de samenwerking in HVC te 

benutten voor hel realiseren van klimaatdoelslellingen in windenergie, naa r aanleiding 

van het klimaatakkoord russen rijk en lagere overheden. In de AvA van juni 2009 stemden 

de aandeelhouders in met een discussienotie met als uitgangspunt activiteiten op het ge

bied van duurzame energie gezamenlijk te ontwikkelen, waaronder de mogelijkheid 

windmolenlocaties te realiseren op land dan wcl te investeren in windparken op zcc. 

In november 2010 volgt het voorstel om voor 15% tc gaan participeren in Bard Offshore 

NL, het latere Gemini. In het traject van besluitvorming en implementatie worden aan

deelhouders geïnformeerd via de contexlanalyse (onderdeel stukken AvA), in de AvA zelf 

en via hel jaa rve rslag. 

Naar aanleiding van onder andere de slechte economische situatie is door de di rectie van 

HVC een red uctie van de pilrticipiltic naa r 10% tcr sprake gebracht. Op voorstel van de 
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directie en RvC is de. overeengekomen participatie van HVC in Gemini teruggebracht van 

15 naar 10%. 

Aandeelhouders worden geïnformeerd over de stand van zaken rond de ontwikkelingen 

van windpark Gemini via een notitie, de stukken voorde AvA en de reguliere AvA en in 

cen vertrouweli jk gedeelte van de AvA van december 2012. De fjnancial close van dit tra

ject vindt naar verwachting medio 2014 plaats. 

2.3 Uitvoering: doelmatig en doeltreffend 

12 In hoeverre zijn de aandeelhouders betrokken bij de bedrijfsvoering van hel HVC? Hoc 

worden ze geïnformeerd over bcdrijfsvoeringaangelegenheden? Zijn hierover contro

leerbare afspraken gemaakt? Hoe vindt besluitvonning over bedrijfsvoering plaats? 

Als gevolg van deze verzelfstandigde positie van HVC staan de deelnemende gemeenten 

op grote afstand van bedrijfsvoeringaangelegenheden. 

De directie besch ikt over een groot aantal vrijheidsgraden met betrekking lot de inrichting, 

hel beleid en de aansturing van de organisatie. Besluitvorming over bedrijfsvoering is een 

aangelegenheid van de directie (al dan niet in samenwerking mei hel management team) 

van HVC. 

Oe RvC heeft een controlerende en toezidlthoudende taak jegens de directie. Besluiten 

inzake bedrijfsvoering worden getoetst op gevolgen voor de (bedrijfs)continuïteit. Ook de 

accountant vervult een controlerende rol. 

13 Is door de HVC aan aandeelhouders inzicht verschaft in de doelmatig- en doeltreffend

heid van de door de HVC uitgevoerde activiteiten? 

VerantwoQ[ding voor het gevoerde beleid en de gerealiseerde prestaties wordt afgelegd 

door middel van de jaarrekening en het jaarverslag. De jaarrekening is het financiële ge

deelte met de balans en de winst- en verliesrekening en een toelichting daarop. 

Het jaarverslag is een beschrijving van de gang van zaken in het boekjaar en andere infor

matie zoals werkmethoden, bereikte successen en doelstellingen van hel bedrijf. De jaarre

kening en het jaarverslag geven beperkt inzicht in de doelmatigheid en doeltreffendheid 

van de bedrijfsactiviteiten . Op specifieke diensten levert HVC dH inzicht aan de opdracht

gever; met name op afvalinzameling. 

14 Hoe verloopt de informatievoorziening tussen de HVC en de aandeelhouders bij be

sluitvorming over investeringen en visievorming? 

Hebben aandeelhouders op de juiste momenten beschikking gehad over volledige en 

juiste informatie om invulling te geven aan hun rol en verantwoordelijkheid? 

In de periode Wlll)rop dit onderzoek betrekking heeft, is sprake van grote trllnsparantie en 

een aanzien lijke informatiestroom rich ting aandeelhouders-wethouders en ambtelijk advi-
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$eurs. Er is echter een punt van verzadiging bereikt: te veel gegevens bieden nict per defi· 

nitie meer inzicht of kennis. De directie en RvC zijn daarom voornemens om informatie

verstrekking in de toekomst verder te kanaliseren en te doseren. "'Met dezelfde proactieve 

aanpak en transparantie, zonder verlies van informatie-inhoud, maar met minder omvang

rijkc gcgevensstTOmcn", volgens RvC. 
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3 CONCLUSIES 

3.1 Kritisch over het functioneren van het besturingsmodel 

De doof WR Normag uitgevoerde analyse cn de gepresenteerde conclusies en aanclachts· 

punten voor de raad, zijn gebaseerd op interviews met betrokkenen en onderzoek van 

relevante documentatie. lPR Norrnag beoordeelt daarbij fo rmele en materiële (feitelijke) 

invloed en zeggenschap van de aandeelhouders op de besluitvormi ng die hel risicoprofiej 

van HVC bepaalt clan wcl wijzigt. Dit doen wij in hel licht van: 

1. De verplichtingen en risico's welke verhonden zijn aan hel aandeelhouderschap, 

onder meer overeengekomen in de Ballotage overeenkomst en waar van toepas

sing de gemeenschappelijke regeling. 

2. De algemene principes van goed onclemcmingsbcstuur die passen bij het karakter 

van HVC als overheidsbedrijf en de sector waarin men opereert. 

Daarbij dient sprake te zijn van een goede balans lussen verplichtingen en risico's enerzijds 

cn invloed en zeggenschap van de aandl,'clhoudcrs c_q. gemeenten anderzijds. 

Indien we de relaties van aandeelhouder, directie!bcsluur en raad van commissarissen 

beschouwen, dan functioneert het besturingsmodc.l zoals afgesproken en vasl"gelegd in 

statuten, overeenkomsten en aanvullende besluiten. 

Voorts constateren wij een tegenstrijdigheid in de tevredenhe.id over het besturingsmodel. 

Er zijn enerzijds aandeelhouders die door IPR Normag zijn gesproken (wethouders van 

afzonderlijk deelnemende gemeenten en voorzitters van een gemeenschappelijke regeling), 

die grotendeels tevreden zijn met de inrichting en functioneren van dil bes turingsmodel. 

Anderzijds zijn er functionarissen zoa ls wethouders, ambtelijke adviseurs en raad sleden

zo blijkt uit gesprekken en dorumentenonderzoek - die het besturi ngsmodel als complex 

ervareQ daar vragen bij hebben, en vinden dat zij te weinig invloed en zeggenschap heb

ben in relatie tot de door de gemeente te dragen risico's. 

3.2 Verandering van strategie en (risicolprofiel van HVC 

Spanning tussen het bes luringsmodel en de nieuwe strategie van HVC 

HVC is een overheidsbedrijf van en voor de deelnemende geml.'enten en waterschappen. 

rn het besturingsmodel sturen de aandeelhouders op relatief grote afstand. Door het ver

plicht structuurregime zi jn veel bevoegdheden en verantwoordelijkheden belegd bij be

stuur/di rectie en raad van commissa rissen. De daa rbi j geldende vrijheidsgraden zijn (ook 

financieel) d uidelijk ingekaderd . Naast de bevoegdheid van de aandeelhouders tot vast

ste lling van de jaarrekening (en daarmee hel gevoerde beleid) worden de aandeelhouden

de gemeenten c.q. de hen verlegenwoordigendf> functionarissen of gemeenschappelijke 

regeling actief betrokken bij (de voorbereiding van) belangrijke besluiten. Ook waar dil 
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formeel met hoeft. 

In de afgelopen jaren heeft J-IVC zich ontwikkeld van afvalverwerker op het gebied van 

resl'afvalverbranding en gft verwerking lol energie, duur.t:aamheid en grondstoffenbedrijf. 

Voorheen was sprake van een evidente en duidelijke betrokkenheid van de gemeenten en 

de taakuitvoering van HVC voor grotendeels diezelfde gemeenten. Deze directe (en duide

lijke) betrokkenheid geldt tevens \'oor de inzameling van het huishoudelijk afval in een 

groot deel van de aandcclhoudende gemeenten. Hierbij is sprake van een directe (en exclu

sieve) relatie tu ssen hel aandeelhouderschap en helopdrachtgeverschap. Gesteld kan wor

den dat de complexiteit van hel' besturingsmodel voor de gemeenten als aandeelhouder en 

opdrachtgever in deze context bezien relatief klein was. Het aantal 'variabelen' was klein 

en grotendeels door de gemeenten zelf te beïnvloeden. 

Als gevolg van besluiten - ook door de aandeelhouders - over de strategie en positionering 

heeft HVC een transi tie doorgemaakt 'van afval naar grondstoffen. ene rgie cn duurzaam

heid '. Daarbij worden door HVC ook duurzaamheidsprojecten opgepakt buiten het taak

veld en verzorgingsgebied van de deelnemende gemeenten. Er is uitgebreid gesproken 

met de gemeenten over het nut en de mogelijkheden voor HVC om bi j te gaan dragen aan 

gemeentelijke ambities en doelstellingen op het gebied van klimaat en duurzaamheid . Ook 

de raden zijn - door HVC- hierover geïnfomleerd. 

Dit betekent dat in de huidige .'lituatie voor diverse bedrijfsactiviteiten van HVC geen 

sprake meer is van (directe) levering van activiteiten aan aandeelhoudende gemeenten. 

Dive rse vraagstukken rond investeringen en het functioneren van HVC hebben in de hui

dige situatie betrekking op een veel breder spectrum in een dynamische ma rktomgeving. 

Deze si h.Iatie heeft geleid tot vragen bij gemeenteraden over het functioneren van het he

sturingsmodel én over de verbrede s trateglsdle positionering van HVe. De recente strate

gische herpositionering heeft dit niel volledig ondervangen. 

HVC is meer com mercieel actie f met gevolgen voor risicoprofiel 

Om aan de betalingsverplichtingen van de door HVC aangegane leningen te kunnen vol

doen, is een rendabele exploitatie van belang en moet voldoende (rest)afval beschikbaar 

zijn om te kunnen ver"Y,'erken. 

in 2002 werd de vollast van de afvalverbrand ingsinstaHa tie (benodigd voor een rendabele 

exploitatie) voor ruim 70% gerea liseerd met het door de gemeenten aangeleverde huis

houdelijk (rest)afval. De overig 30% moest in de markl worden geacquireerd. Daarbij Îs 

van belang te melden dat HVC niet acquireert op d" gemeenteli jke markt (van niet aan~ 

d~Ul0udende gemeenten)4. 

In 2013 is dez" verhouding aanzienlijk gewijzigd en is nog 45% huishoudelijk (rest)afval 

~ Cemet'nllm kunnen hl'l huishoudelijk restafval alll'~n door HV( IDlen v~rwl'rkl'n indicll zij Dis aand~lh()IJd(>r 
aan HVC s~bondl'n zijn. 
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afkomstig van de eigen gemeenten. De overige 55% moet- in de markt bij bedrijven en in~ 

stellingen worden geacqui.reerdS, Dit betekenl dat het commercieel risico is toegenomen. 

Verbrandingstarieven in de markt komen voor deze 55% tot stand door vraag en aanboe!. 

Momenteel is sprake van overcapaciteit en dus lage markItarieven. Dit wordt gecompen-

5('ûrd - met het oog op een financieel rendabele exploitatie - door minder (financieel) ren

dement dan wel een hoger verwerkingstarief van de aandcelhouclendl' gemeenten. Omdat 

d e hoeveelheid huishoudelijk restafval per huishouden in de toekomst verder zal afnemen 

(conform de afvalbeleidscloelstellingen tol 25°/,,) zal dit risico bij gelijkblijvende verbran

dingscapaciteit verder toenemen. 

Ovcr hel geht.-cl van de activiteit!!n van HVC bedraagt de omzetverhoudi ng publiek

commercieel 70%-30%. Bij de afvalverbranding is deze verhouding 45%-55%. 

Gemeenlen dragen het financieel (ondernemers)risico van HVC 

Het financieel risico van deelname in HVC beperkt zich niet tot he t door de gemeenten 

geïnvesteerd vermogen. De gemL>enten zijn financieel volledig risicod ragend. De gemee n

ten dragen het financiL>e1 risico van HVC (gebaseerd op de Ballotage-overeenkomst): 

• Een eventueel nadelig sa ldo van balen en lasten (c.q. verl ies) van de vennoolschap 

komt tcn las te van de aandeelhoudende gemeenten. Hel risico op een negatief ex

ploilal'ieresultaat is reëel. In 2011 en 2012 was r~ds sprake van een negatief cxploi

tatiesaldo. Onder meer vanwege de onh .... ikkelingen in de afval en energiemarkt 

waar tarieven onder druk s taan. 

Bij een gemeenschappelijke regeling komt dit ten laste van de GR, en via de GR ten 

laste van de deelnemende gemeenten. 

• Gemeenten staan garanl voor de betaling van rente en de aflossing van het meren

deel van de door HVC afgesloten leningen. 

In geval van een gemeenschappelijke regeling staal de GR garant, en via de CR de 

deelnemende gemeenten 

• De tarieven voor het verplicht door HVC la ten verwerken van het brandbaar huis

houdelijk afval worden bepaald door de RvC. De aan de aandeelhoudende ge

meenten in rekening te brengen tarieven dienen ter dekking van de exploita tiekos

ten van de aJva lverbrandingsinstaJlaties. 

De tarieven voor het verbranden van afval van derden (niet aandeelhouders) ko

men lot stand in de vrije markt. 

Indien ta rieven in de markl (te) laag zijn, of sprake is VaJl leegloop van de instaUa

ties, dan wordt dit gecompenseerd door een lager fiJlancieel rendement of een ho

ger verwerkingstarief dal in rekening wordt gebracht bij de burgers in de aandeel

houdende gemeenten. 

S Daarbij is van bl'i~ng Ie metden do l HVC het b<>teid voerl dal niet wordt infwschreven op aanbl,sledingt'n voor 
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Als gevolg van hel financieel beleid heeft HVC een relatief klein weerstandsvermogen. Een 

linanck'cl tekort zoals in 2011 en 2012 wordt voor zover mogelijk onttrokken aan de reser

ve. Indien het tekort verder zou oplopen, dan zal via de hie rvoor beschreven mechanisme 

een beroep worden gedaan op de financiële middelen van de aandcelhouclcndc gemeen

len. Hel ondememingsrisico ligt dus grotcnclL'Cls bij de aandcelhuudcndc gemeenten zelf. 

Toelichting garantstelling. De aancleelhouclencle gemeenten hebben ervoor gekozen om 

investeringen voornamelijk met vrt..'Cmd vermogen (leningen) te financieren, waarbij ge

meenten zich gara nt stellen voor de betaling van rente en aflossing van door HVC aange

gane leningen. Hierdoor kunn(!Jl gunstige leencondi ties (lage rente) worden verkregen 

zonder groot gemeentelijk kapitaalsbeslag in HVC (lage solvabilitei t). 

Deze garantstelling is gemaximeerd op een omvang van circa € 670 miljoen/>. Het meren~ 

deel van de betreffende leningen (€ 625 miljoen) houdt verband met leningen ter financic~ 

ring van afvalenergiecenlra les voor de vClv/erking van (rest)afval en de levering van ener

g ie. Het overig deel betreft de slibverbrandingsinstallatie en stadsverwarming in Dor

drecht en het warmtenef in Alkmaa r. Ga rantstelling voor financiering van slibverbran

dingsinstallaties vindt plaats door de waterschappen . Levering van energie (in relatie to t 

afvalverwerking) is geen afzonderlijke activiteit die geen aanvu llende investering vergt, 

waa rvoor derhalve ook geen garantstelling geldt. 

Voorheen had de garantstelli ng betrekking op investeringen in instalJaties die g rotendeels 

(70%) voor eigen gebruik door de gemeenten werden aangewend. Een rendabele exploita

tie was daardoor goed gewaa rborgd. In de huidige situatie is het 'voor eigen gebruik' 

aanwenden van de installaties gedaa ld tot 45%. Bij realisatie van de (Rijks) overheidsdoel

stellingen op het gebied van afscheiding en g rondstofhergebruik zal dit verder afnemen. 

Mogelijk halveren. 

3.3 Weinig invloed gemeenle(raden), maar wel grool belang 

Op basis van dit onderzoek wordt een disbalans geconstateerd tussen het huidige (risi

co)profiel van HVC en de vollf.'dig risicodragende rol van de gemeente.n ener.djds, en de 

invloed en betrokkenheid van de aandeelhoudende gemeenten op hun bedrijf anderzijds. 

Verschillen in (georganiseerd) aandeelhouderschap 

Er is sprake van twee 'categorieën' aandeelhouders: af.zonderli jk aandeelhoudende ge

meenten en gemeenten die het aandeelhouderschap hebben belegd in een gemeenschappe

lijke regeling. 

Vanwege de com plexiteit van de materie moeten nftv urlerlijk nrllldeel/wllrieude gemeen /en zi ch 

meer moeite getroosten om de vaak grote hoeveelheid aan informatie rond aandeelholl-

restafvaJwrwl'rking \lall l>"mL..,nll'n. 

b Voorts Is afg<.'sprokl'1I dt' g'lr.mlsl"Uing lijddijk ook nk llt' verlagl'n. 
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dersaangelegenheden te analyseren cn Ic verwerken. 

Verder is sprake van verschîllende wijzen van standpuntbepaling. [" ecu GR gt'groellc/!rlfe 

gClIIc/!ulw komen tot een ge7.amenlijk standpunt voorafgaand aan een vergadering van 

aandeelhouders. Af-.wnderlijk aandeelhoudende gemeenten hebben behoefte om Ier ver

gadering beeldvormende of opiniërende onderwerpen aan de orde te stellen. 

Gemeenteraden op grote afstand van HYC; vooral bij gemeenschappelijke regeling 

In hel besturingsmodel slaan de gemeenteraden op nog grotere afstand van het overheids

bedrijf HVC dan de wethouder of he t bestuur van een gemeenschappelijke regeling die de. 

gemeente als aandeelhouder vertegenwoordigt. 

Zolang de activiteiten van het overheidsbedrijf grotendeels in directe relatie stonden met 

wettelijke of publieke taken van gemeenten, zoals het verwerken (verbranden) van 

(rest)afval. he t inzamelen van huishoudelijk afval en het exploiteren van een gemeentelijk 

warmtenet, was sprake van voldoende draagvlak voor deze betrokkenheid op afstand , 

Ook is dit speelveld voldoende over.t.:ichlelijk voor de betrokkenen. 

Door de verbreding van het strategisch profiel waarbij de onderneming naast het publieke 

domein in grotere male in het commerciële domein actief is, ontstaat een disbalans tussen 

deze beperkte betrokkenheid op afstand en de risico's van de deelnemende gemeenten. 

Uit de door ons bestudeerde documenten en gevoerde gesprekken blijkt dat deze risico's 

vanuit (bedrijfs-) economisch en iuridisch opzicht worden verklaard . Dit is voor een deel 

van de vertegenwoordigende aandeelhouders die door IPR Normag zi jn gesproken (vak 

wethouder, bestuur gemeenschappelijke regeling en hun ambtelijk adviseurs) ook goed te 

overziell. Voor een ander deel van hen echter veel minder. Het (pro)acticf infomleren en 

betrekken van hun raden is in veel gevallen - juist door de complexi teit- problematisch . 

Dit terwijl dit door de wijziging in het risicoprofiel van HVC (onder andere het groter 

wordende belang van commerciële acliviteiten) juist wel van bclang wordt geacht. 

In de situatie waarin gemeenten hun aandeelhouderschap hebben belegd bij een gemeen

schappelijke regeling, kunnen de raden hun controlerende en toezichthoudende taak uitoe

fenen op (de besluitvorming van) de gemec/l scJlnllpe/ijke regelillg. Jaarrekening en begroting 

van de gemeenschappelijk!.'! regeling worden ter informatie aan de gemeente raden voorge

legd. De (directe) invloed van deze rad en op HVC is nog meer dan bi; afzonderlijk aan

deel houderschap beperkt. De raden s taan in bestuurl ijk opzicht op een nog grote afstand 

van he t overheidsbedrijf HVC. 

Behoefte aan adief aandeelhouderschap in plaats van passief 

In de afgelopen jaren hebben HVC en de m!.'!cste deelnemende gemeenten rel atief rou ti· 

neus gefunctioneerd. Dil was ook goed mogelijk gelet op de primaire functie van HVC: het 

verbranden van afva l en verwerken van gft voornamelijk afkomstig uit de gemeenten zelf. 

De relatie tussen aandeelhouderschap en opdrachtgeverschap was daarbij zeer direct en 

sterk. "Geen nieuws is goed nieuws" is een treffende uitspraak in één van de interviews. 
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Recent is de aandacht van deelnemende geml..'enll·n voor hun belang in HVC en met namp 

de (financiële) betekenis en risico's daarvan toegenomen. Dil is vanwege enerzijds a lgeme

ne ontwikkelingen, zoals de slechte econom ische situatie en noodzakelijke bezuinigingen 

aan de kant van gemt.."Cnten. Anderzijds gaal het om meer specifieke ontwikkelingen, zoals 

overcapaci teit in de sector, stclse lwijziging La.v. afschrijving met' hogere (boekhoudkundi

ge) lasten to t gevolg, en beperkingen van financie ringsmogelijkheden door banken mei 

gevolgen voor de financiering van HVC. 

De meest pregnante aanleiding voor de aand acht van de- gemcenten(raden) is berichtge

ving in de pers gewet..'St in de vorm va n: "HVC heeft I miljard schuld!", Een schuldposilie 

die al in jaarverslagen was verantwoord. 

Diverse belanghebbe.nden zijn zich hierdoor meer bewust geworden van of hebben vragen 

over de huidige strategische positionering van HVC en de (risico) betrokkenheid van hun 

gemeente. 

3.4 Informatievoorziening: meer is niet altijd beter 

De huid ige informatievoorziening is transparant maar onvoldoende op maat gesneden. 

Hetbestuu r van HVC informeert de aandeelhouders proactief en intensief. Er is sprake van 

grole transparantie richting aandeelhouders-wethouders en ambtelijk adviseurs. Daarbij 

lijkt het punt van verzad iging bereikt: meer gegevens leiden niet per definitie tot meer 

informatie en beter inzicht. 

Enkele aandeelhouders geven aan behoefte te hebben aan duide lijke (financië le) meerjaren 

projecties inzake de exploitatie van HVC, rekening houdend met relevante ontwikke lingen 

en scenario's, zoals de afname van de hoeveelheid restafval. 

Verder is behoefte aan meer op maat gesneden informatie richting de gemeenteraden en 

meer tijd om deze informatie te behandelen. De door ons bestudeerde AvA-stukken zijn 

daarvoor te uitgebreid en onvoldoende toegespitst op de info rmatiebehoefte van raad sle

den. Uit de interviews komt naar voren dat aandeelhouders een gebrek erva ren aan ge

schikte documenten om de raden mee te info rmeren. Positief is dal- indien daarom wordt 

verzocht- directie en/of commissarissen HVC een ondersteunende rol vervullen. 

3.5 Doelomschrijving GR niet in lijn strategie HVe 

De doelomschrijving van een gemeenschappeli jke regeling kan worden gezien a ls het door 

de raad (of raden) gestelde kader waarbinnen hel bestuur van die CR bevoegd is te hande

len. Bij het vervullen van de aandeelhoudersrol door de C R jegens I-IVC dient hiennee (en 

mei garantstelling en eventueel negatief saldo van baten en lasten) rekening te worden 

gehouden. 

IPR Normag consta teert dal de doelomschrijving van een aanta l door ons onderzochte 

gemeenschappelijke regelingen zich toespitst op het be- en verwerken viln (huishoudelijk) 
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a{vaJ (wettclijke dan wel zorgtaken). Dit terwijl hel strategisch profiel van HVe in de afge

lopen jaren verder is verbreed richting duurzaamheidsprojcdcn en commerciële activitei

ten. Dit betekent dat de strategie en koers van HVC en de (statutaire) doelomschrijving 

breder zijn dan de doelomschrijving van de gemeenschappelijke regeling die - namens de 

gemeenten - aandeelhouder van HVC is. 

3.6 Complexiteit vergt kennis en competenties 

De complexiteit van de onderwerpen en hel spt .. '·c1veld vergt financiële, technische, juridi

sche en seclordeskundigheid van de aandeelhouder. Deze deskundigheid is in een ge

meenschappelijke regeling gezamenlijk beter te o rganiseren dOOf specialisatie en de inzet 

van een bestuurder die thuis is in het werkveld . In afzonderlijk aandeelhoudende gemeen

ten moel relatief meer tijd gestoken worden om de benodigde deskundigheid op peil 11' 

houden. Een aantal afzonderlijk aandeelhoudende gemeenten volgt (wellicht noodge

dwongen) de standpunten van de grootste gemene deler. 

Verder is er onderscheid zichtbaar in de kennis en competenties van aandeelhouders en 

(achterliggende) gemeenteraden: 

• Door de relatie f rustige context van de afgelopen jaren komt het voor dat - vooral in 

gemeellfell die jnrcn/mrg IIfl/ldedlwllder zijn - de kennis over HVC als overheidsbedrijf 

soms is weggezakt. Er is behoefte aan een scherper inzicht in de werking van het be

sturingsmodel, de rol, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van aandeelhouders, 

en de betekenis van HVC voor de gemeente(n) in financiële zin. 

Geconstateerd is dat de kennÎs en competenties bij de actieve wethouder

aandeelhouders en ambtelijke betrokkenen voldoende zijn. Zij staan ook minder op af

stand van HVC: o.a. alle relevante (nieuwe) investeringsvoorstellen, investeringsbe

sluiten en beslui ten over de koers en strategie zijn in de AvA behandeld. Dit betreft 

ook besluitvorming d ie strikt formeel niet met de AvA besproken hoeft te worden. 

Door directie en RvC is de keuze gemaakt met de A v A de dialoog te zoeken. Dit wordt 

gedaan vanwege de maatschappelijk-gemeentelijke context waarin HVC zich bevindt. 

• In geil/centen dic rf.'ccrr tl'lijk (in de afgelopen 5 jaar) zijrr loegclrerkn, zijn de raden, colleges 

en ambtelijke organisaties z ich vaak nog terdege bewust van de reden voor toetreding 

en de betekenis hiervan voor de gemeente. 

• De gcruf!ensclwppl'lijh' rcgclirrXl.'1I (waar hel aandeelhouderschap van deelnemende ge

meenten is ondergebracht) kenmerken zich door conlinuTteii in kennis van de materie 

en het functioneren van het (besturings-)model. Dit geldt met name voor de di rect en 

actief betrokken hmctionarissen.. zoals de voort:itter van het dagelijks enJof algemeen 

bestuur, en vaak in mindere male voor de overige bestuurders en ambtelijke onder

steuning. en in veel mindere mate voor de achterban c.q. de raden. 

Bij aandeelhouderschap in HVC via een gemeensdlappelijke regeling wordt HVC als 
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verbonden part"i j (deelneming) behandeld . De standpuntbepaling richting HVC ver+ 

loopt hier veelal builen de gemeenteraad om. In de praktijk blijkt hel tijdig betrekken 

van gemeenteraden bij standpuntbepaling niet mogelijk binnen de beschikbare tijd. In 

vrijwel alle si tuaties staan raadsleden meer op afstand, waardoor h ier Dok meer be

hoefte is aan kennis en inzicht in het besturingsmodel . 

3.7 Toezichthoudende taak RvC 

In hel verplicht structuurregime is de toezichthoudende rol die de aandeelhouders in een 

gewone vennootschap vervullen grotendeels belegd bi j de RvC. Bij de taakvervulling door 

de commiSS<l risscn is van belang dat zij onafhankelijk, kriti sch en kennisinhouclel ijk toe

zicht houden 'Op het beleid van de directÎ(' en de algemene gang van za ken bi nnen de on

derneming. Voor de raad van com missarissen als geheel is van belang dat sprake is van 

voldoende aanwezigheid van kennis en onafhankelijkheid . 

Overeenkomstig de statuten van HVC heeft de RvC ccn profielschets vas tgesteld \'oor zijn 

omvang en samenstelling. rekening houdend met de aard van de onderneming, haar acti

viteiten en de gewenste deskund igheid en achtergrond van de commissilris sen . 

Bij de werving, selectie en (directe) benoeming van 5 (van de 9) commissarissen door de 

dusters van aandeelhoude.rs wordt vooral de re.gionale binding van belang geacht. Dat wil 

zeggen: weten wat er in de betreffende regio speelt (bestuurlijk, rondom duurzaamheid, et 

cetera) en een goed kanaal vonnen voor afstemming tussen HVC en de achterban. In het 

verleden werden ook (ex) gemeentebeshmrders benoemd. 

Toezicht houden op, en het ad viseren van het bestuur van HVC en het behartigen van de 

belangen van (dusters) aandeelhouders kunnen dailrdoor met el kaar verweven zijn. Zoals 

bi j de beantwoording van de onderzoeksvragen reeds ilangegeven, constateren directie en 

RvC Viln HVC ook zelf dat de aldus benoemde leden om die reden niet onafhankelijk zijn 

in de zin van artikel UI.2 van de Nederlandse corporate govemance code. 
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4 AANDACHTSPUNTEN VOOR DE RAAD 
Op basis van het uitgevoerde onderzoek en de daaruit voortvloeiende conclusies achten de 

projl'ct en stuurgroep het noodzakelijk dal de individuele gemeenteraden zich uitspreken 

over onderstaande aandachtspunten. En aan hun vertegenwoordigers in de gemeenschap

pelijke regeling of A v A kader op deze punten meegeven. 

4.1 Strategie en koers 

• Verricht een heroriëntatie op het strategisch en risico profiel HVC. 

Recent hebben HVC en de aandeelhoudende gemeenten een strategisch positione

ringsproces doorlopen en afgerond. Daarbij heeft de uitwerking van de strategie ' van 

afval naar grondstoffen en duurzaamhejd' en doorwerking in financië le kaders (ver

schil lende typen investeringen) zijn beslag gekregen . 

De ambtelijke en beshmrli jke betrokkenen zijn zich hierdoor (meer) bewust geworden 

van de (nieuwe, huidi ge) strategische positionering van HVC en de (risico) betrokken

heid van hun gemeente. Geconstateerd wordt dat er bij diverse betrokkenen nog wel 

vragen zijn en behoefte aan nader inzicht . Of dat dit inzicht er wel is, maar men hel 

niel eens met de strategische positionering en de (risico) betrokkenheid van de ge

meente. 

In deze uitgevoerde heroriëntatie is niet de principiële vraag beantwoord waarom op 

termijn HVe als overheidsbedrijf nodig is. Aanbevolen wordt om de noodzaak voor 

het handhaven van een overheidsbedrijf in deze vorm (in relatie tot de marktontwikke

lingen, risico's en het aandeel van marktactivltelten) Ie heroverwegen. Bij een dergelij

ke heroverweging kan worden ingegaan op de volgende vraagstukken: 

o Wat is het nul en de noodzaak van overheidsdeelneming in een afvalverbran

dingsinstallatie? 

Dit mede gelet op de beschikbare verbrandingscapacîteit in de (vrije) markt en 

te verwachten afname van het te verbranden huishoudelijk restafval in de toe

komst. Het Rijk streeft naar reductie van het huishoudelijk restafval t·ot ge

middeld 75% afvalscheiding. Dil is nog eens een halvering van de hoeveelhe.id 

huishoudelijk restafval in 2020. 

o Voor wel ke activiteiten is overheidsbetrokkenheid wel of juist minder gewenst 

of noodzakelijk. Daarbij kan bijvoorbeeld onderscheid worden gemaakl in af

valbe- en verwerki ng, inzameling en andere logistieke dienstverlening, bc

leidsafstemmingen op hel gebied van afvalbeheer, duurzaamheidsprojecten en 

alternaticve energiebronncn, el cetera. 

o Is het wenselijk om commerciële (markl")activite.itcn in combi natie met taken in 

het publiek domein uit te voeren? 

En zo ja, hoc kunnen (commerciële.) risico's worden beheerst? Is er L'Cn ge-
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wenste verhouding tussen commerciële activiteiten en taken in het publiek 

domein? 

o Volstaat de huidige juridische en fin<lncieringsstructuur en daarmee de door 

gemeenten te verstrekken financiële zekerheden? Wat zijn alternatieven en aan 

welke voorwaarden moet dan worden voldaan? Is het gewenst en mogelijk om 

juridisch onderscheid (splitsing) aan te brengen tliSsen investeringen en activi

teiten ten behoeve van hel publieke domein enerzijds en in de vrije markt an

dcrLijds? 

o Hebben gemeenten voldocnde politiek en financieel draagkracht om de unan

ciële risico's van HVC h! kunnen dragen? 

Uiteraard moet bij het heroverwegen van de strategische positionering en financiële 

kaders rekening worden gehouden metde timing en planning van eventuele wijzigin

gen en de verandcrb<larheid van de organis<ltie. 

Een hiervoor beschreven exercitie zou ertoe kunnen leiden dat koers en strategie van 

HVC niet worden aangepast. cn (wellicht enkele) gemeenten daardoor zouden wiUen 

ui treden als aandeelhouder. Omdat uitreden in de praklijk niel eenvoudig is. of alleen 

tegen hogt' kosten voor de uittTedende gemeente, word t aanbevolen om de afspraken 

over uittreden onder werkbare condities te heroverwegen. 

• Besluit over aanpassing doelomschrijving gemeenschappelijke regeling. 

Breng de doelomschrijving van de gcmeenschappdijke regelingen en hel daaraan vcr

bonden aandeelhouderschap in lijn met de - door de gemeente - gewenste strategie en 

doelen van HVC. Dit vergt in principe besluitvorming in de gemeenteraden. 

4.2 Besluitvorming en bevoegdheidsverdeling 

• Verzoek om duidelijkheid over de werkwijze van het besturingsmodel. 

Draag er zorg voor dat direcl betrokkenen en belanghebbenden (college, raad en amb

tc.lijke adviseurs) adequaat inzicht hebben (en waar nodig krijgen, in het (feitelijk) 

functioneren V<ln het besturingsmodel van HVC. 

Om evenluele aanpassingen te ovenvegen is inzicht van belang in het feiteli jk (en be

doeld) functioneren van het besturingsmodel, inclusief de formele en financiële kaders 

waarbinnen en waarmee aandeelhouders, bestuur en commissarissen van HVC opere

ren. Inclusief duidelijkheid over de vri jheidsgraden van bestuur en RvC die daarbij aan 

de orde zijn. 

• Stimuleer het delen van kennis voor meer actief aandeelhouderschap. 

Organiseer voldoende kennis en deskundigheid om adequaat invulling te gegeven aan 

actief aandeelhouderschap. Vilnwege de complexiteit van het speelveld is het wenselijk 

om de kennis en deskundigheid te delen en benutten. Het is dan wel van belang dat de 

deelnemende gemeenten een actieve rol kunnen vervullen bij besluitvonning en 
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standpuntbepaling. 

Ten behoeve van actief aandeelhouderschap wordt aanbevolen om aandeelhouders te 

groeperen om kennis en expertise met elkaar te delen en verder te on twikkelen. En 

daarbij goed gebruik maken van de mogelijkheden van (gezamenli jke of gedeelde) 

ambtelijke ondel'Steuning en ad visering. 

• Overweeg het aandeelhouderschap Ie differentiëren. 

Uil de diverse gevoerde gesp rekken met aandeelhouders is behoefte gesignaleerd aan 

onderscheid tussen (bedrijfs-)activi tcitcn met ct!n directe relatie met de (wettelij

ke/publieke) gemeentelijk taken op het gebied van afvalbeheer, en (bedri jfs

)activiteiten die (meer) op a fstand d aarvan staan. Di t is door d e in troductie van d e vcr

schillende typen investering relevanL 

Het aandeelhouderschap kan daarbij ook for meel jurid isch wordC!Jl gedifferentieerd. 

Daarbij kan het juridische spli tsen (onder een holding) worden overwogen. Bijvoor

beeld door het oprichten van separate juridische entiteiten (dochter vennootschappen) 

waa rin speci fieke belangen of bed ri jfsactiviteiten worden ondergebracht. 

4.3 Rolvervulling 

• Zorg voor voldoende waarborgen van de benodigde competenties 

bij de vertegenwoordigende aandeelhouder en ambtelijke ondersteuning. Bijvoorbeeld 

door specialisal'ie, exteme ondersteuning en/of het groeperen van aandeelhouders. 

• Heroverweeg de inrichting en werking van de gemeenschappelijke regeling. waarbij 

de rol en betrokkenheid van de achterl iggende colleges cn gemeenteraden word t ver

groot. Dit opdat de raden hun controlerende en kader stellende functie beter kunnen 

vervullen. Deelnemende gemeenten in een gemeenschappelijke regeling dragen (indi

rect) wel het gehele (financiële) risico, maar daar staat zeer beperkt invloed en zeggen

schap tegenover. 

4.4 Beleid en risico 

• Verzoek om ecn monitorsyslematiek 

waarmee de beleidsrealisatie en ondememingsdoelen kun nen worden gevolgd en be

sproken mei de aandeclhoudende gemeenten. 

• Verzoek erom dat hel bestuur van HV C middellange en lange termijn prognoses 

verstrekt 

aan de RvC (vanuit hun toezichthoudende rol) len aanzien van ontwikkeli ngen in de 

afval- en energiema rkt. Rekening houdend met positieve en nega tieve scenario's en de 

consequenties hiervan op de financie ring. liquiditeit, solvabili teit en de verwerkingsta

rieven die aan de gemeenten worden berekend. En info rmeer de aandeelhouders (ver

l'Touweli jk) hierover. 

100825 Regionaal rckenkameronderzock HVC - 7 mei 2014-

Onder embargo tol 18:00 uur 15 mei 2014 

25/80 



} IPR'N0RMAC [ 

4.5 Informatievoorziening 

• 5tcl een informatieprotocol op 

waarin afspraken worden gemaakt over de onderwerpen en wi jze van informatievoor

ziening ridlting belanghebbenden (RvC, aandeelhouders, college en raad). 

• Verlang verdere optimalisa tie van de informatieverstrekking 

richting belanghebbenden binnen de gemeentelijke organisatie. MeI name op maat ge

sneden informatie ten behoeve van raad/raadsleden. Dil betreft zowel de reguliere 

jaarrekening en jaarverslag, als ook informatie met betrekking tol voorstellen voor 

(nieuwe) investeringen of deelnemingen. Wijs op het belang van gedoseerde en op 

maal gesneden infommtieverstrekking richting aandeelhouders c.q. de hen vertegen

woordigende functionarissen. Het verstrekken van veel gegevens zoals in de huidige 

situatie (herijking strategie. voorstellen voor nieuwe investeringen of deelnemingen) 

levert niet per definitie beter bruikbare (gewenste) informatie. 

4.6 Toezicht 

• Versterk de toezichthoudende rol van aandeelhouders en ontwikkel een toezichtka

der waarbi j gemeenten vastleggen op welke wijze zij hun aandeel houdende rol vervul

len richting HVC. Slei di t toezich tkader zo mogelijk gezamenlijk vast. 

• Heroverweeg de wijze van directe benoeming van commissarissen door dusters 

aandeelhouders en de samensteUing van de RvC. 

Houdt daarbij rekening met een evenwichtige samenStelling en spreiding van kennis, 

kritisch cn onafhankelijk. (pol itiek-bestuurli jk) omgevingssensitief, et cetera. 

4.7 Interventie 

• Vergroot de invloed van de aandeelhouders op de meer zwaarwegende besluiten 

van de di rectie van HVC. Bijvoorbeeld ten aanzien van financiën en financiering. tarie

ven en bedrijfsstrategie. 

In tegenstelling tot de aanleiding voor de wetgever voor invoering van het verplicht 

structuur regime (afnemende betrokkenheid van (groot) aandeelhouders d ie aandelen 

primair vanuit beleggingsoptiek aanhouden of juist verkopen) zijn de aandeelhouders 

van HVC juist zeer gebonden. Het is in de prakti jk niet eenvoudig om uit te treden. 

Een ge.meente kan uittreden door zijn aandeel tegen nom ina le waarde aan een andere 

publiekrechte.li jke organisatie (gemeente, waterschap, gemeenschappelijke regeling) 

over te dragen. Deze toetredende pa rtij neemt de verplichti ngen conform de Ballotage 

Overeenkomst over. Vanwege deze gebondenheid kan worden overwogen om de in

vloed van de aandeelhouders van HVC op onderdelen te vergroten. 

In de structuurvennootschap is het niet mogelijk om de betreffende bevoegdheden d ie 
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(wettelijk) aan de RvC toevaUen. terug te leggen bij de AvA. Wel is het mogelijk om 

een (niet bindend) recht op voordracht of advies inzake de betreffende onderwcr

pen/besluiten aan de AvA toe te kennen. Dit heeft tot gevolg dat structureel een dia

loog ontstaat tussen de aandeelhouders en commissarissen, waarmee de aandeelhou

ders hun bedoelingen, wensen en lx>dcnkingcn kenbaar kunnen maken. Het advies of 

de voordracht is in de structuur vennootschap niet bindend . Wel kan worden gestreefd 

naar - zo veel mogelijk - consensus. 

• Overweeg afzonderlijk gemeentelijk aandeelhouderschap in plaats van gezamenlijk 

via een gemeenschappelijke regeling. Afzonderlijk aandeelhouderschap ten opzichte 

van een gemeenschappelijke regeling heeft als voordeel dat de gemeenten meer directe 

zeggenschap in HVC krijgen . Er ontstaat op deze wijze meer betrokkenheid bij de on

derneming en wordt de verantwoordelijkheid bij de onhvikkeling en continuïteit van 

de onderneming directer en duidelijker. 

Ook ontstaat er hlssen HVC en de gemeenten een eenvoudiger en meer transparant in

formatie- en besluitvormingsproces. Het levert kortere lijnen op tussen HVC en de col

leges van burgemeester en wethouders/gemeenteraden. 

Daarbij dient well.."en aantal verworvenheden mei gemeenschappelijk aandeelhouder

schap gecompenseerd te worden: 

o Kennis, expertise en tijd . Een voorwaarde is dat voldoende kenni s, expertise en 

tijd beschikbaar is bij de functi onarissen (portefeuiJlehouder, college, ambtelijk 

advÎseur, raad) om een meer proactie f aandeelhouderschap te kunnen vervul

len. 

o Organiseer beeldvormende en opiniërende bijeenkomsten voor aandeelhou

ders en andere belanghebbenden voorafgaand aan de (formele) besluitvor

ming door de AvA . 
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DEEL 11 

HOOFDRAPPORT 
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5 INLEIDING 

5.1 Achtergrond 

Huisvuikcntrale Alkmaar (HVC) heeft zjch in de afgelopen jaren ontwikkeld van afval

verbrandingsinstallatie (A VI) tot een overheidsbedri jf dat zich richt op duurzaam grond

sloffenmanagement (be- en verwerking van afvalstoffen, hergebruik van grondstoffen) en 

de productie van duurzame energie uit afval, biomassa, zon en wind. 

HVC is als overheidsbedrijf eigendom van 48 gemeenten en 6 waterschappen. De onder

neming heeft een privaatrechtelijke juridische structuur - naam loZl' vennootschap - waar

bi j als gevolg van de omvang va n de onderneming en hel grote aantal aandeelhouders 

sprake is van een verplicht strudu urreg'ime. Daarbij verschuift -eenvoudig gezegd - een 

deel van de bevoegdheden van de aandeelhouders naar de commissarissen. 

In lijn met de gekozen strategie va n HVC zijn in de afgelopen jaren en recent diverse initia

tieven ontplooid zoals de bouwen exploi tatie van biovergistingsinstallaties, sort~rjnstall a

ties:, slibverwerkingsinstallaties, deelnemingen in projecten en organisaties op het gebied 

van zonne- en windenergie, et cetera. Daarbij is ook het risicoprofiel van de onderneming 

gewijzigd. In het verleden waren de exploitatie van HVC als AV I en de tarieven voor de 

afvalverwerking kostendekkend en de continuïteit door de verplichting van de gemeenten 

tot het aanleveren van het eigen afval gewaarborgd. In de huidige si tuatie .djn df." financiële 

rentabiliteit en contimiiteit van de diverse economische activiteiten van HVC steeds meer 

afhanke lijk van de algemene en sectorale economische ontwikkelingen . Vaak zelfs in Eu

ropees perspectief. 

in de loop van 2012 is de financiële situatie van de HVC en de participatie van gemeente n 

in de HVC in de schijnwerpers komen te staan. De financiële situatie van de HVC en de 

door gemeenten afgegeven garantstellingen van honderden miljoenen euro hebben de 

kaderstellende en con trolerende laak van de gemeen teraden in de d~lnemende gemeen

ten en de mogelijkheden daartoe zeer actueel gemaakt. 

17 Rekenkamer(commissie)s van 19 deelnemende gemeenten? hebben daarom besloten 

gezamenlijk onder.lOek te doen, dat gericht is op de relatie tussen gemeenten als aandeel

houders en de HVC. Het onderzoek heeft tot doel inzicht te verschaffen in de verhoud ing 

tussen gemeenten e n de H VC ten aanzien van strucluren en relaties, gemeenteli jke taken 

cn comme rcië.le acti viteiten. besluitvorming, risico's, risicobeheersing en verantwoord ing. 

Het onderzoek is bedoeld om de rade n van de participerende gemeenten tc ondersteunen 

bij hu n kaderstellende en contTolercnde taak. 

7 [k g('mt'Cn tl'n Stl'd ~ BI"OCC", Enkhuil'.~n ('Jl Dre<:htcrhlJld hebben ~n gl'zamenliiloc> I1'kenkamt'rrommissit'. 
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5.2 Opdrachtformulering 

rPR Normag heeft opdracht gekregen dit gezamenlijke onderzoek uit te voeren. De onder

zoeksvraag luidt al~ volgt: 

Onderzoek hoe en in hoeverre de gemeenten (college, gemeenteraad, ambtelijk apparaat) 

zijn betrokken bij de besluitvorming omtrent visieontwikkeling en investeringsbeslissingen 

van de Huisvuilcentrale Alkmaar. 

Beoordeel de formele en materiële (feitelijke en gerea liseerde) invloed en zeggenschap 

door de aandeelhouders op de besluitvorming d ie het risicoprofiel van J-IVC bepaalt dan 

wel wijzigt: 

in het Licht van de verplichtingen en risico' s welke verbonden zi jn aan het aandeelhou

derschap en de garants telling(en) zoals overeengekomen in de ballotage overeenkomst. 

Daarbij dient sprake te zijn van een goede balans. 

in het licht van de algemene principes van 'good govemance', zoals dil in overheidsge

domineerde organisaties verwacht mag worden . 

Het eindresultaat is een kort en bondig rapport met een beschri jving van de uitgevoerde 

analyse en advies over het functioneren en mogelijk gewenste optimalisatie van de go"er

nanee. 

5.3 Uitgangspunten 

Bij de uitvoering van dil onderzoek zijn de volgende ui tgangspunten gehanteerd : 

• Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de 17 rekenkamer(commissie)s 

van 19 aandeel houdende gemeenten. De rekenkamer(commissie)s laten zich verte

genwoordigen door een stuurgroep bestaande uit afgevaardigden van aUe RKC's 

• IPR Normag rapporteert aan de stuurgroep. De stuurgroep is bevoegd het onder

zoeksrapport namens de rekenkamer(commissie)s vast te stellen. 

• 

• 

• 

De stuurgroep heeft de begeleiding van hel onderzoek in handen gelegd van een 

projectgroep. De projectgroep is verantwoordelijk voor de opd rachlvcrstrekking 

aan lPR Normag. 

De projectgroep, gemeenten en HVC zullen alle voor dit onderzoek benodigde in

formatie ter beschikking stellen van IPR Normag. IPR Normag zal deze informal"ie 

vertrouweli jk behandelen. 

De periode Wililrop het onderoloek betrekking heeft is van I januari 2011 tot en met 

1 ju li 2013. Dil is van bel ang bij: 

o De selectie van de concrele besluiten en beslui tvomlingsprocessen die door 

middel van casuïstiek worden beschreven en beoordeeld 
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o De inventarisatie van ervaringen van de betrokkenen waarmee interviews 

worden gehouden. 

• Het onderzoek is primair gericht op de 'verticale' eigcndoms-I aandeelhoudersre

latie van de gemeen ten mei HVC. De 'horizontale' opdrachlgcvcl'$opdrachtne

mersrelatie val t buiten de scope van hel onderzoek. 

• Aanvullend op het gemeenschappelijk onderzoek is in een aantal gemeenten een 

lokaal deelonderzock uitgevoerd, waarbij op gemeente niveau inzicht word t gege

ven in de loka le informatievoorziening en besluitvorming. 

Deze lokale dcclonderzoekcn zijn gecn onderdeel van hel gemeenschappelijk on

derzoek. 

5.4 Afbakening van hel gemeenschappelijk onderzoek 

De volgende figuur illustrt.>erl de focus van het onderhavig gemeenscha ppeli jk onder.loek. 

Form~1 verv ult 'de gemeente' a ls één rech tspersoon de rol van aandeelhouder. [n d it ge. 

meenschappelijk onderzoek wordt primair gefocust op de rol van de gemeente als aan

deelhouder. 

Indien een ge

meente afzon

derlijk (en di

rect) aandeel+ 

houder is, dan 

wordt de ge

meente als 

aandeelhouder 

vertegenwoor-

digd door de 

Publiek 

""I>, 

Ptlveat 
,och' 

Gemeen1e p 

GemeeP1leraad 

College van B&W 

Algemene vergadering 
van aandeelhol.lders 

L"'" 

wethouder. De wethouder dient hiertoe gedeJegeerd of gemandateerd te ;l'ijn door de ge+ 

meente (college en/of raad). Het bestuu r van HVC mag uitgaan dat de wethouder de gC!--

meente rechtsgeldig vertegenwoordigd. 

Indien het aandeelhouderschap is belegd bij een gemeenschappeli jke regeling, dan vervu lt 

het bestuur van de gemeenschappelijke regeling (rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 

voorzitter) de rol van aandeelhouder. 

I-let lokaal onderzoek verschaft inzicht in de wijze waarop in de betreffende gemeente 

invulling wordt gegeven aan informatievoorziening en besluitvonning. Elke rekenkamer

commissie bepaalt zelf of een dergeli jk lokaal onderzoek wel of niet wordt ui tgevoerd en 

door wie. IPR Normag verricht voor de gemeenten Smallingerland, Bergen, Noordoost

polder, Castricum, Pu rmerend en Heerhugowaard ook een lokaal onderzoek. Het lokaal 

onderzoek richt zich op de afstemmings+, informatie-, verantwoordings- en beslui tvor

mingsprocessen binnen de ge.mccnteJijke (publiekrechtelijke) organisatie. Bij het vervu llen 
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van deze (vertegenwoordigende) aandeclhoudersrol (meestal door hel college) dient re

kenschap en invulling te worden gegeven aan de kaders tellende cn controlerende (toet

sende) rol van de gemeenteraad. 

5.5 Opbouw van de rapportage 

Deel T van de rapportage omvat de (bestuurlijke) samenvatting. Hoofdstuk 1 en 2 presente

ren respectievelijk de achtergrond van hel onderzoek en de beantwoording van de onder

zoeksvragen van de rckcnkamcr(commissie)s. De samenvalting van conclusies en aan

dachtspunten voor de raad vindt u in de hoofdstu kken 3 en 4. 

Deel IJ betreft hel hoofd rapport met een nadere toelichting en onderbouwing. In het on

derhavige hoofdstuk 5 zijn de achtergrond, de opdrach t aan TPR Normag en de afbakening 

en uitgangspunten die aan hel onderzoek Icn grondslag liggen nader toegelicht. In hOQfd~ 

stuk 6 Verantwoording zijn de benaderingswijze van het onderzoek en de het uitgevoerde 

stappenplan beschreven. Tevens vindt u in dit hoofdstuk het normenkader aan de hand 

waarvan hel functioneren van de gemeente in haar rol van aandeelhouder is beoordeeld . 

Hoofdstuk 7 beschrijft de context: waarom zijn gemeenten (ooit) aandeelhouder (gewor~ 

den); hoe kan HVC als bed rijf word~n getypeerd en met wel ke ontwikkelingen hebben 

bedrijven als HVC te maken; welke belangrijke veranderingen hebben zich voorgedaan 

zoals de transitie uit het publieke domein naar een vrije markt? 

In het daa ropvolgende hoofdstuk wordt hel besturingsmodel va n HVC toegelicht. Het 

besturi ngsmodel regelt de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van en tussen de or~ 

ganen van de vennootscha p (AvA, bestuur/d irectie, RvC). Dit hoofdstuk geeft inzicht in de 

afspraken met betrekking tot de rol, invloed en betrokkenheid van de aandeelhoudende 

gemeenten, en de financiële consequenties en risico's van he t aandeelhouderschap van de 

gemeenten. 

Hoofdstukken 9 en 10 presenteren de bevindingen en conclusies. Hoofdstuk 9 focust daar

bij op de financiële relaties en ris ico's. Hoofdstuk 10 op hel beshl ringsmodel en de de rol 

en betrokkenheid van gemeenlen zoals deze in de praktijk vorm en inhoud krijgt. Bij deze 

waamem ingen en conclusies worden tol s jot aandadüspunten voor de raad gegeven. 

Deel lil betreft een bijlagenbu ndel. 

In bijlage 12 vindt u de reactie van HVC op het (concept) eindrapport in het kader van 

bestuurlijk wederhoor. 
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6 VERANTWOORDING 

6.1 Onderzoeksvragen 

De opdracht is uitgevoerd door beantwoording van de volgende ondcrzockbare deelvra

gen c.q. deelopdrachten: 

A. Een korte beschrijving van de structuur en de relaties van en tussen gemL>enten en 

deHYC 

• Relatie HVC en gemeente als aandeelhouder. 

• Relatie HVC en gemeente als ga rantslellcr. 

• Relatie HVC en gemeente ten aanzien van wettelijke en overige doelstellingen. 

B. Inzicht in de commerciële acti viteiten van de HVC en de impact van deze activitei

ten op het aandeelhouderschap/garantstelling va n gemeenten. 

C. Beoordeling van de verhouding tussen de impact c.q. risico's van de commerciële 

activiteiten voor gemeenten en de mogelijkheid die gemeenten hebben om invloed 

uil te oefenen op de commerciële activiteiten. 

Aan de hand van casuïstiek zijn de , 'algende vragen beantwoord: 

D. De besluitvorming en het besluitvormingsproces (formeel en informeel) door aan

deelhouders en tussen aandeelhouders onderling. 

E. De informatievoorziening van de HVC richting de gemeenten. 

F. De risicobeheersing en-verantwoording door de.HVC richting de gemeenten. 

De opd rachtgever heeft vooraf aan de uitvoering van dil onderzoek de volgende vragen 

nader geformuleerd: 

Sturln en toelicht: 
I Op welke punten ~an beslultvormlnll en beleid kunnen aandeelhouders Invloed uiioefenen, hoe bepalend 

I~ die illvloed en is op ~lkew1jle Is ul lorienlng van die Invloed In de besluitvorming terug te zien? 

2 Zijn mogeliJkheden die aandeelhouders kunlll!n hebben In besluitvorming en beleidsvoering door sta tuten 
of reglementen bejH!rkt1 , Hoe en op welke momenten geven aandeelhouders Invulling aan hun toezichthoudende rol In de HVC en 
hoe 1$ dat In de besluitvormIn teru tezlen1 

• Hebben aandeeihouder5Zlch 0 enl erle! wi ze ..or an lseerd structureel of Incidenteel . 
5 111 hoeverre wordt de HVC gestuurd en ge-controleerd door de aandeelhouders en waar blijkt dat uit7 

Welke beslissingen worden aan de aandeelhouders voorgelegd? Hoe komet"1 de aandeelhouders tot een 
besluit (1$ daarb ij zÎchtbaM of aandeelhouders tijd ig en voldoende Informatie hebben om verantwoord tot 
beslultvormlna over te aaanl? 

6 15 ûchtbaar of aandeelhouders voldoende kwaliteIt en kermh hebben om tot verantwoorde besluitvorming 
over te aan? 

7 Wat Is de be!eldsvrljheid van HVC (ziJn er activi teiten waar aandeelhouders geen zeggenschap/Invloed 
over hebben?] . 

B Is bij de besluitvorming door aandeelhouders duidelijk wat bij de verplichte gemeentelijke taken hoort en 
wa! niel In hoever re nemen de aandeelhouders besluiten len aa nzien van activiteiten op het gebied van 
afval van ener ie en over de commerciële activiteiten .. 
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Risico's: omvan ve rd,, 'ln en beheersIn 

9 Zlln biJ Investeringsbeslissingen vooraf de ,IslcD'S onderlocht en ter kennis van aandeelhouders 
ebr;}eht1 Wie Ileeft de risico's beoordeeld? Hoe Is de beoordel ln eweest van de risico's? 

" Op welke wijze zijn de aandeelhouders geioformeerd over dOOf de HVC genomen of te nemen 

beheersfTI3atregelen om Ipotentlële) risico's te minimaliseren? 
11 Ziin in 2011-2013 (nieuwe) risico's ontslaan en lloe Is daafop door de HVC geantld peerd en met 

aandeel houden gecommuniceerd? 

" Op welke manier zijn dele riSico's door de aandeelhouders In het besluitvormingsproces betrokken? 

UItvoerin : doelmaU en doeltreffend 

" In hoeverre zi Jn d", aandeelhouders betrokken bil de bl!'drl) fsyoefÎng uan het HVC? Hoe worden ze 

geïnformeerd over bedr ij fsvoeringsaangelegenheden ? Zijn hierover controleerbare af~praken gemaakt? 
Hoe vindt be5lul~ormlng over bedrijfsvoeri ng pla ats? 

" Is door de Hve aan aandeelhouders In~ lcht verschaft In de doelmallg" en doeltreffendheid van de door de 
HVe uitgevoerde aCllvll@/ len? 

Inform ilt le: volled e n triln aranl 
15 Hoe verloopt de InfoffTlallevoonlenlng lunen de Hve en de aandeelJlouders bij bes lui tvorming over 

Investeringen en visie vorming? 

" Hebben aandeelhouders op de Juis le momenten beschlkklnillehad over volledige en Juiste Informa tie om 
Invulling te geven aan hun rol en verantwoordeliJkheid? 

6.2 Benaderingswijze 

De volgende figuur toont schematisch hel analysekader voor het beoordelen van de in

vloed van de aandeelhoudende gemeenten, in relatie tot de inv loed die vanwege hun rol, 

positie en ga rantstelling mag worden verwacht. Governance is de wijze van besturen en 

toezicht op een organisa

tie door de diverse daar

bi j betrokken partijen en 

belanghebbenden. 

Binnen het kader van de 

vigerende wet- en regel

geving, leiden de (ver

schillende) wensen van 

de stakeholders, de (posi

tieve en negatieve) erVil

ringen met de governance in de praktijk én de principes van good governance die passen 

bij de eigenheid van de o rganisaüe en de sector, op gebalanceerde wijze tot een beoorde

ling Viln de huidige governance, dan wel een advies over de inrichting van de gewenste 

governance. 

Hel ad vies zal daarbij gebaseerd moeten zijn op een objectieve en feitelijke analyse van de 

ve rschillende invalshoeken, en op een nader Ie voeren dialoog met en h lssen de betrokken 

stakeholders. Voor de gemeenten die di rect aandeelhouder zijn van HVC zijn in terviews 

gehouden met wethouders d ie de aandeelhoudende gemeente vertegenwoordige.n. In de 

meeste gevallen was ook de ambteli jk adviseur aanwezig. Voor gemeente.n d ie via een 

gemeenschappelijke regeling (gezamenlijk) aandeelhouder zijn, z ijn interviews gehouden 
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mei de beshJUrlijke vertcgenwoordiger(s) van de betTeffende gemeenschappelijke regeling. 

In samenspraak mei' de stuurgroep is ervoor gekozen om alleen gesprekken Ie voeren met 

functionarissen uil gemeenten waar van de rekenkamer(commissie) opdrachtgever is voor 

dit onderzoek. Van alle gevoerde gesprekken is een verslag gemaakt dat voor akkoord aan 

de gesprekspartner is voorgelegd . Alle gespreksverslagen zijn geaccordeerd. Een overzich t 

van gesprekspartne rs vindt u in bijlage 4. 

Voor het ui tvoeren van hel onderzoek is - naast desk research en interviews - gewerkt aan 

de hand van casussen. De volgende casussen zijn daarbij uitgewerkt (zie bijlage 7): 

• 

• 

• 

Besluit omtrent het vaststellen/aanpassen van de strategie van HVC: herijking stra

tegie HVC; 

Besluit aangaande corcbusiness activi teiten van HVC: bouw van de biovergistings

installatie; 

Besluit aangaande een non corebusiness activiteit van HVe deelneming I-IVC in 

Windpark Gemini. 

6.3 Stappenplan 

De uitvoering van het onderzoek omvatte de volgende stappen: 

Stap 1 Voorbereiding en start 

a . Sta rtbespreking, inventarisatie relevante bronnen. 

b. Opstellen en vaststellen nonnenkader (gemeenschappelijk en lokaal onder· 

zoek). Vaststelling door projectgroep. 

c. Voorbereiding veld onderzoek: gespreksleidraad, selectie gesprekspartners en 

planning interviews. 

Stap 2 Deskresearch 

a. Beschrijving en analyse huidige situatie waaronder de inrichting van het he

stu ringsmodel . 

b. Casuïstiek: uitwerking feitenrelaas voor drie investerings· en participatiebe

sluiten op basis van deskresearch en informatie verkregen van HYc. 
In bijlage 3 vindt u een overLicht van geraadpleegde bronnen. 

Stap 3 Veldonderzoek: interviews met aandeelhouders 

a. Interviews bestuurder(s) en commissa rissen BVC 

b. Interviews wethouder-aandeelhouden a mbtelijk adviseur 

c. Uitwerking concept gesprekresultaten en te rugkoppe ling voor akkoord. 

Een overzicht van gesprekspa rtners vindt ti in bijlage 6. 

De gespreksleid raad die wij hebben gehanteerd bi j hel voeren van de inter

views in bijlage 5. 
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Stap 4 Integrale analyse en beantwoording onderzoeksvragen 

û. Beoordeling van de relatie gemeenten/aandeelhouders en HVe sturing en toe

zicht, risico's, uitvoering, informatievoorziening. 

h. Beoordeling van besluitvorm ingsprocessen in drie concrete casussen: sturing 

en toezicht, risico's, uitvoering, infonna ticvoorzicning. 

Stap 5 Rapportage van bevindingen en conclusies 

a. Opstellen rapportage en bespreking met de projectgroep 

b. Ambtelijk en bestuurlijk wederhoor 

c. Verwerking reacties 

Stap 6 Eindrapportage (bevindingen, bespreki ng en prestentatie) 

3. Verwerking reacties ambtelijk en bestuurlijk werderhoor 

b. Uitwerken aanbevelingen in de vorm van aandachtspunten voor de raad 

c. Presentatie rapportage aan stuurgroep (vertegenwoordiging van alle betrok

ken rekenkruner(commissie)s). 

De rapportage wordt vervolgens door de rekenkamer(comntissie)s aan de ge

meenteraden a<lngeboden. 

6.4 Normenkader 

M~de aan de hand van de in paragraa f 6.1 vermelde vragen heeft IPR Normag t.'en nor

menkader opgesteld. Dit normenkader (inclusief de verwijzing naar deze vragen) vindt u 

in bijlage 2. 

Het normenkader stelt normen inzake het functioneren van de gemeente in haar rol van 

eigenaar c.q. aandeelhouder. Bij toetsing van de betreffende norm wordt rekening gehou

den mei de wi jze waarop de rolverdeling tussen de verschillende organen (AvA, RvC en 

Bestuur) fo rmeel en feiteljjk is ui tgewerkt. Aan de hand van de casuïstiek worden de rol en 

betrokkenheid van de gemeenten aan hel normenkader getoetst. 

NormE/I met betrekh llg tot Bes/l/i/1lOrmil1glbevoegdllcidsvcrdeli /lg 

De gemeente als aandeelhouder draagt zorg voor de inrichting van een besturingsmodel 

waarin toezicht en verantwoording op ade'luate wijze is ingericht: 

• 

• 

De aandeelhouder zorgt voor t."en sluitend en consistent besturingsmodel, waarbij 

de verdeli ng van bevoegdheden tussen AvA - RvC en Bestuur zijn geregeld; 

De aandL'elhou der houdt bij het invullen van haar vera ntwoordelijkheid rekening 

met en zic:ht op (opzet en functioneren) van checks en balances in hel bcsturings

model 

NOTI/len /liet betrekking tot Ro/vervullil1g 

Dit betreft taakop vatting, rol neming door en kennis en kwaliteit van de aandeelhouder als 

(rechtsgeld ig) vertegenwoord iger namens de gemeente. 

• De aandeelhouder stuurt op door de gemeente bepaalde beleidskaders. 

• De aandeelhou ders hebben een gezamenlijke visie op de wijze waarop hel publiek 
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belang dOOf en met AVC wordt bewerkstelligd. 

• Er is een functionele scheiding tussen de rol van eigenaar/aandeelhouder en fol 

van opd rachtgever. 

• De gemeente in haar rol als eigenaar beschikt over voldoende competenties, kennis 

en kwalHeit. 

NormelI met betrekkillg fol Beleid 

Dil betreft de wijze waarop gemeente n (publieke) beleidsdoelen opdragen aan HVC 

• De aandeelhouder heeft adequate invloed op hel mt.."Crjarcn beleidskader of strate

gisch meerjaren plan waarin de belcidsdoclsteJ lingen zijn vastgesteld. 

• Er is een duidelijk meerjaren beleidskader of p lan aanwezig, waarin beleidsdoel

stellingen zijn vastgelegd . 

• Beleidsdoelstellingen en ambities zijn door HVC uitgewerkt in meetbare indicato

ren, en worden gemonitord. 

• De aandeelhouders stellen eisen aan het risicoprofiel van HVC. 

NI/rlllell lIIet betrekkilIg lol Toezicht 

Dit betreft de wijze waa rop de gemeente toezicht houdt op het functioneren en presteren 

van HVC 

• 

• 

De aandeelhouder houd l toezicht op basis van het publieke belang (voortkomend 

uit specifieke publieke taken) . 

De aandeelhouder (dan wel de RvC namens hem) houdt toezicht op uitvoering. 

prestaties, kosten en risicobeheersing. 

NOfl//en meI /Jctrckkillg tot lllformlllirooorzicllil1g 

Dit betreft de wijze waa rop de gemeente kennis neemt van het functioneren, p resteren en 

de ontwikkeling van HVC. 

• De aandeelhouder stelt zicht responsief en proClctief op ten aanzien van zaken die 

hel fu nctioneren van de HVC betreft. 

• Er bestaan duidelijke afspraken tussen de aandeelhouder en HVC ove r de reik

wijdte en d iepgang van de informatie-uitwisseling over prestaties. middelen en 

bed ri jfsvocring(s-risiro's) 

• De aandeelhouder kan alle voor hem noodza kelijke informatie van HVC ontvan

gen (informatieprotocol). 

• HVC voorziet de aandeelhouder tijdig en adequaat van alle informatie die beno

digd is voor hel vervullen van zijn publieke verantwoordelijkheid . 

NormelI /!lef Ile/rekking lol Oordeelsvorming 

Oe aandeelhouder vomlt zich een oordeel - direcl dan wel via de RvC - over de publ ieke 

taakvervulling door HVC. 

• 

• 

De aandeelhouder wordt op adequate wijze geïnformeerd over risico's en he

heersmaatregelen. 

De specifie ke risico's die verbonden z ijn aan deel name in HVC zijn bekend bi j de 

gemeentelijke aandeelhouder en worden door de aandeelhouder gemonitord. 
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Norme" met bdrekkiJ/g tot Interventie 

Dit betreft de wijze waarop de gemeente intervenieerl. 

• De aandeelhouder heeft adeguatc bevoegdheid om HVC te kunnen sturen en bij

sturen. 

• De aandeelhouder maa kt voldoende gebruik van deze bevoegdheden (gelet op zijn 

publieke verantwoordelijkheid) 

NoruwlI mei be/rekking tot Verantwoording 

Dit betreft de wijze waarop (wederzijds) vCfantwoording wordt afgelegd over hel functio

neren en presteren. 

• HVC koppelt tijdig en adequaat aan de gemeente als aandeelhouder te rug over de 

uitvoering van haar (publieke) taa k. 

• De aandeelhouder dient zicht Ie verantwoorden over zijn rol (als aandeelhouder 

namens de gemeente) richting de gemeente (college I raad) 
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7 CONTEXT 

7.1 Oorsprong AVI's' in Nederland: sterk gereguleerde markt 

De oursprong van de AVI's als overheidsactiviteit is gelegen in hel in de jaren '80 gewenste 

en door het Rijk bcpaaldt· regionale (provinciale) zelfvoorziening voor de verwijdering van 

huishoudelijk afval. Provincies en gemet!nten Ilt:~bben in de jaren '80 en '90 diverse AVI's 

opgericht, waarin het ingezamelde huishoudelijk (rest)a1val kon worden verbrand . 

De opgerichte AVI's kenden een laag risicoprofieJ: de aandeelhoudende gemeenten had-

den zich verplicht om hun restafval aan tc bieden, en de tarieven die daa rvoor werden 

gerekend waren mi nstens kosten

dekkend. Bij de d imensionering 

van de verwerki ngscapaciteit van 

deze AVI's werd rekening gehou

den met de hoeveelheid huishou

delijk restafval en een deel be

drijfsmatig restafval in de betref

fende regio. 

Mede vanwege de disbalans tusse.n 

vraag- en aanbod op regionaal 

niveau is de regionale 7.elfvoorzie

ning midden jaren '90 losgelaten. 

Tegelijkertijd is het verbod op pro

vincie g rensoverschr.ijdend afval

transport upgeheven, zodat steeds 

meer sprake was van marktwerking en con-

cu rrentie om het afval tussen de AV I's. Voorts heeft hel Rijk ook hel 

verbod op grensoverschrijdend afvaltranspurt opgeheven, waardoor 

inmiddels sprake is van l'en Europese markt voor restafva l- en gft vcr

werking. 

0mtifI. I\:EC ~ 

_.w ...... 
IIQ ~Vl~ 

l_. lfMI\Iolo -.VlI.~ 

I . foEB. _ 

e. INC. ........... 

ID. HVC. 1lDr<hc!II 

11 . "'VA.~ 

12. ...n.o.Io\EC)~ 

13 . 6l&.~~_'" 

7.2 Volgende fase: een vrije markt met hybride karakter 

De A Vl's in Nederland hebben zich in de loop van de jaren verder ontwikkeld en getracht 

z ich een positie te verwerven in deze - weliswaar streng gercgull>erde maa r in principe 

vrije - markt voor afvalverbrandi ng. Daarbij zijn verschillende strategieën gevolgd, maar 

alleen de productie van (duurzame) energie uit verbrandingswarmte is verder geoptima li-
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seerd. 

Een aantal AV1's - zoals HVC - heeft zich ontwikkeld tol grondstoffen- en energieprodu

cenl en opereren in het publieke domein mail! vooral ook in de vrije sector. Het risicopro

hel van deze- voorheen redelijk risicovrije- ondernemingen is daardoor wezenlijk veran

derd. De afweging van de noodzaak, de wens of hel nut om als gemeente of provincie ei

genaar te zijn van een dergelijke onderneming, heeft anno 2013 geleid tol ccn hybride 

markt van ovcrheidsgedornineerde en private afvall!.nergiccentrales. Ruim 1/3 van de ver

werkingscapaciteit (circa 6 installaties) is in handen van private partijen, de overige rijn 

overheids(gedomineerde)bedrijven. Essenl heeft in 2009 getracht haar milieudivisie (het 

huidige Attero) te verkopen, maar deze verkoop is door een te lage opbrengst niet gereali

seerd. Eind 2013 is Attero verkocht aan een private partij. De verdere privatisering in de 

sector lijkt zijn beslag te gaan krijgen. 

De huidige markt voor afvalverbranding kenmerkt zich door overcapaciteit. Buitenlands 

restafval uit bijvoorbeeld Engeland en Italië vindt inmiddels zijn weg naar Nederland. In 

deze dynamische markt positioneert HYC zich als grondsloffen- en energiebedrijf, dat 

primair ten dienste staat van de aandeelhoudende overheden (gemeenten en waterschap

pen), en daarnaast commerdële activiteiten onderneemt op het gebied van afvalbeheer, 

grondstoffenmanagement en duurzame energie. 

7.3 Van afval verwerker naar grondstoffen en duurzame energie 

In de afgelopen jaren heeft HVC zich ontwikkeld van afvalverwerker (met name op het 

gebied van restafval verbranding en gft verwerking) tot energie- en grondstofJenbedrijf. 

Voorheen waren de activiteiten van HVC zoals het verbranden van huishoudelijk restafval 

direct verbonden aan de (kern)taak van de gemeenten. Daarmee kan worden veronder

steld dat sprake was van een evidente en duidelijke betrokkenheid van de gemeenten en 

de taakuitvoering van HVC voor grotendeels die7..elfde gemeenten. Deze directe (en duide

lijke) betrokkenheid geldt tevens voor de iozilmeling van het huishoudelijk afvill in een 

groot deel van de aandcelhoudend€' gemeenten. Dit geldt ook voor de warmtenetten in 

gemeente Alkmaar en gemeente Dordrecht. H.ierbij was vaak ook een dir€'cte (en exclusie

ve) relatie tussen hel aandeelhouderschap en het opdrachtgeverschap. Vraagstukken rond 

investeringen of de bedrijfsvoering hadden veelal betrekking op activiteiten die (groten

deels ook) voor de eigen deelnemende gemeenten worden uitgevoerd . De exploitali€' €'n 

fjnanciële prestaties zijn grotendeels gewaarborgd door de levering van de betreffende 

cüensten aan deze aandeclhoudcnde gemeenten. 

Geste.ld kan worden dat de complexitei t van het besturingsmod cJ voor d~ gemeenten als 

8 Tegl'nwoordig sprL~kt men in plaats \'ólll AVI (Afvalverbrandingsinstallatie) vaak Vólll AEC (Arva!'.'II\'rgi~'O:n· 
traIe) waannee cl" nadruk mL'er up het l("vi'Tf;.>n van warmte- clektrische '-'nerg!e wNdt gelegd. 
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aandeelhouder en opd rachtgever in deze context bezien relatief klein was. Het aantal 'va

riabelen' was klein en grotendeels door de gemeenten zelf te beïnvloeden. 

Als gevolg van besluiten door de aandeelhoudl'nde gemeenten over de strategie en positi

onering van HVC is HVC ook actief in duurzaamheidsprojecten, zoals de productie van 

w ind- en zonne-energie. Met deze activiteiten is in veel gevallen geen directe levering van 

diensten aan de aandeelhoudcnde gemeenten. HVC participeert bijvoorbeeld in windener

gieprojecten, waarvan de energie niet excl usief aan de aandl.'Clhoudcndl' gemL'Cnten of 

haar inwoners geleverd hoeft te worden. Met de deelname in dergelijke projecten d raagt 

HVC wel bi; aan de gemeentelijke duurzaamheidsdoclstellingen. Naast de logistieke (in

za mel) diensten ten behoeve van de gemeenten blijft sprake van een di.recle leveringsrela

tie ten aanzien van (restafval)ve rwerking. Daarbij is echter wel sprake van een omkering in 

de verhouding tussen het verwerken van 'eigen' huishoudelijk (rest)afval en afval van 

derden c.q. bedrijven en instellingen. Hierover meer in paragraaf 9.5. 

Dit betekent dat in de huidige situatie voor diverse bedrijfsactiviteiten van HVC geen 

sprake meer is van (directe) levering van activiteiten aan aandeel houdende gemeenten. 

Diverse vraagstukken rond investeringen en het functioneren van HVC hebben in de hui

dige situatie betrekking op een veel breder spectnnn in dynamische markten. 
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8 BESTURINGSMODEL HVC 
Hel besturingsmodel regelt de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van en tussen de 

organen vall de vennootschap (AvA, bestuur/directie, RvC) en volgt grotendeels uil de 

juridische structuur van HVC. In hel kader van hel ondcrha\'ige onderzoek focusl de be

schrijving van het besturingsmodel in deze notitie vooral op de rol, invloed en betrokken

heid van de aandeelhoudende gemeenten, en de financiële consequenties en risico's van 

het aandeelhouderschap van de gemeenten. 

De statuten en de ballotage-ove.reenkomsl(en) zijn de belangrijkste bronnen waarin de 

bevOf'gdheden, verantwoordelijkheden en onderlinge verhoudingen zijn geregeld. Daar

naast zijn er nadere afspraken gemaakt in de vorm van besluiten dOOf de AvA. 

8.1 Doel van de vennootschap 

Ten tijde van de opr:ichting en bij het wijzigen van de statuten zijn het de aandeelhoudende 

gemeenten die het doel van de vennootschap en de inrichting van het besturingsmodel 

(binnen de wetteli jke mogeli jkheden) hebben bepaa ld en bepalen. 

Hel doel van de vennootschap is statutair omschreven en is zowel richtinggevend als in

perkend ten aanzien van de bed rijfsactiviteiten waarmee HVC zich bezig houdt. De ven

nootschap heeft ten doel: 

• Tcn algemenen nutte werkzaam Ic zijn op het gebied van beheer van afval, rest

stromen en duurzame energie, evenals op het gebied van direct of indirect daar

mee verband houdende activiteiten. 

• Dit ten dienste van gemeenten, waterschappen indjviduL'd of ab samenwerkings

verbanden. Alles in de ruimste zi n van het met al wal daartoe behoort of daarmee 

verband houdt. 

• Inclusief het deelnemen in ondernemingen met een gel ijk of aanverwant doel. 

8.2 HVC is vennootschap met verplicht structuurregime 

Vanwege de gekozen rechtsvorm en de omvang van de onderneming is sprake van een 

verplicht structuurregime'l. Dit betekent dat een deel van de bevoegdheden van de aan

deelhouders verschuift naar de commissarissen . 

Toelichting: Het verplicht structuurregime vindt zjjn oorsprong in de jaren '70 toen de 

9 Er is sprake van L'<'n I verpli~hlJ slnlCtuurregime als in dril' opo;'CnvQlgende faren aan de volgendl' criteria wordt 
voldann: 
I. Geplaatst kapitaal (inclusief reservt"S) > € 16 miljoen. 
2. Er is weuelijk verplicht (WOR) een O R ingl'Sldd. 
3. Ilij de ""nnO<1txhap en haar m~~t~h~ppijen '!'ijn > 100 w"rkncmers in Nl'<ierJand werkzaam. 
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wetgever een afnemende betrokkenheid van (groot) aandeelhuuders bij grote ondernemin

gen constateerde. Aandelen werden daarbij vooral gehouden vanuit beleggingsoptiek. 

Zclfs pensioenfondsen waren gemiddeld slechts twee jaren aandeelhouder van een bedrijf 

alvorens de aandelen weer te verkopen. Deze afname in betrokkenheid leidde tot een ge

brekkige controle van hel besrullr door de AvA, waardoM onvoldoende toezicht werd 

gehouden op slecht presterende besturen en bestuurders. 

Om deze gebrekkige controle te ondervangen is de structuurvennootschap ingevoerd. De 

RvC controk-crt in alle gevallen hel bestuur ten behoeve van de werknemers, de aandeel

houders en (het voortbestaan van) de vennootschap. De RvC zelf staat weer onder controle 

van de AvA. 

ln een s tructuurregime verschuift cen deel van de bevoegdheden van de aandeelhouders 

(AvA) naar de commissarissen (RvC). Vanuit de posi tie van de aandeclhoudende gemeen

te bezien heeft hel verplicht structuurregime tot gevolg dat voor bepaalde besluiten van 

het bestuur/de directie alleen de goedkeuring van de RvC is vereist en nie t van de AvA. 

Kader. verschil in bevoegdheid niet-structuur NV en structuur NV 

Bij keuze voor de niet-structuur NV leidt dit tol de volgende bevoegdheidsverdeling: 

Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheid toe, binnen de door de wet en de statuten 

gestelde grenzen. die niet aan het bestuur of aan anderen z ijn toegekend. 

Aan de algemene vergadering komen de volgende dwingende bevoegdheden toe: 

• Statutenwijziging (2:121 lid 1 BW) 

• 
• 
• 
• 

Ontbinding van de vennootschap (2:19 lid 1 BW) 

Fusie (2:317 11d 1 BW) 

Splitsing (2:334m lid 1 BW) 

Omzetting (2:18 lid 2 BW) 

• Goedkeuring van bestuursbesluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het 

karakter van de venno01schap of onderneming (2:107a lid 1 BW) 

• Uitgifte van aandelen en beperking/uitsluiting van hetvoorkeursrecht dan wel aanwijzing van 

een ander orgaan dal hiertoe bevoegd is (2:% lid 1 en 2:96a lid 6 BW) 

• 
• 
• 
• 
• 

Kapitaalvermindering (2:99 lid 1 BW) 

Verlenging van de termijn voor het opmaken van de jaarrekening (2:101 lid 1 BW) 

Vaststelling van de jaarrekening (2:10lIid 3 BW) 

Benoeming van een accountant die de jaanekening controleert (2:393 lid 2 BW) 

Benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders (2:132 en 2:134 BW) 

• Benoeming, schorsing en ontslag van tenminsle twee derde van de commissarissen (2:142101 

2:144 BW) 

Statu tair kan men de bevoegdheden van de algemene vergadering verder uitbreiden. Ook kan statu· 

tair afgeweken worden van de bevoegdheden die in beginsel aan de algemene vergadering zijn toe

gekend, waaronder: 

• Dezoldiging van bestuu rders (2:135 lid 4 BW) 

• Opdracht aan bestuur aangifte te doen tot faillietverklaring (2:]36 BW) 

• Besluit tot bezoldiging van commissarissen (2:145 BW) 
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• Opzeggen van vertrouwen in raad van commiss.l rissen (2:16la BW) 

Indien een NV volledig onder het structuurregime valt, komen benoeming. schorsing en ontSlag van 

bestuurd"TS niel aan de algemene vergadering toc, maar aan de raad van commissarissen (2:162 BW). 

Indien toepassing is gegeven aan 2:129a BW, benoemen de niet-uitvoerende bestuurders de uitvoe

rende bestuurders van de vennootschap (2:16401 BW). Op grond van 2:158 lid 4 BW worden commis· 

sarissen benoemd door de algemene vergadering. maar op voordracht van de raad van commissaris

sen en voor 7.over commissarissen niet al zijn benoemd bij oprichting van de vennootschap (of voor

dat dit wetsartikel van toepassing is geworden). 

8.3 Het bestuur van HVC (de directie) 

Rol en bevoegdheden 

Het bestuur c.q. de directie van HVe is belast met het bestuur van de vennootschap en 

geeft uitvoering aan de -door de aandeelhouders vastgestelde - strategie. Verder word t de 

vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de d irectie. 

HVC functioneert als een verzelfstandigd overheidsbedri jf, waarbij de directie een groot 

aantal vrijheidsgraden heeft met betrekking tot de inrichting en het (ondememings-) beleid 

van de uitvoeringsorganisatie. De directie van HVC geeft leiding en s turing aan de uitvoe

ringsorganisatie. De directie draagt zorg voor ~n cffccl"icve en efficiënte uitvoeringsorga

nisatie en bepaalt grotendeels de inrichting en organisatie van de primaire en ondersteu

nende (bed rijfs)processen en de bedrijfsinterne beleidskaders ten aanzien van personeel, 

huisvesting, ICT, administratieve processen, onderzoek en innovatie, el cetera. 

Als gevolg van deze verzelfstandigde positie van I-JVC staan de deelnemende gemeenten 

op grote afstand van bedrijfsvoeringaangelegenheden. De d irectie verantwoord t zich aan 

de RvC en vervolgens aan de aandeelhouders (en and ere belanghebbenden) door middel 

van de jaarrekening en hel jaarverslag, waari n verslag wordt gedaan van respectievelijk de 

financiële voorgang en prestaties, en de gerealiseerde doelstellingen en algemene gang van 

zaken in het betreffende jaar. 

Voorafgaande goedkeuring bij zwaarwegende besluiten 

De handelingsvrijheid van het bestuur van HVC is mei betrekking tot zwaarwegende be

slui ten rond - bijvoorbeeld - investeringen en strategie duidelijk begrensd als gevolg van 

de voorafgaande goedkeuring door de AvA en (met name) door de RvC voor zwaarwe

gende besluiten. Zie hiervoor paragrafen 8.4 en 8.5. 

8.4 Toezicht door de raad van commissarissen (RvC) 

Rol en bevoegdheden 

De raad van commissarissen vervult - vooral ook in het belang van de aandeelhouders 

een toezichthoudende rol. De RvC houdl loezicht op hel beleid van hel beshlur en op de 

algemene gang van zaken van de vennootschap en staat de d irectie met raad terzijde. 
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De RvC is bev~gd tot benoeming, schorsing en ontslag van de directeur. Dit betreft cen 

wettelijke bevoegdheid die niet dOOf enige bindende voordracht kan worden beperkt. Oe 

RvC stel t de AvA in kennis van een voorgenomen benoeming van een bestuu rder der ven

nootschap, en ontslaat L>cn bestuurder niet eerder dan nadat de AvA over hel voorgeno

men ontslag is gehoord. 

De directie behoeft voorafgaande goedkeu ring va n de RvC voor onder meer de volgende 

bestu ursbeslu iten: 

• Uitgifte en verkrijgen van aandelen. 

• Het aangaan over verbreken van duurzame samenwerking meI een andere rechts

persoon of vennootschtlp indien deze samenwerking van ingrijpende betekenis is 

Voof de vennootschap. 

• 

• 

• 

Investeringen of een deelneming ter waarde van ten minste y~ van het bedrag van 

het geplaatste kapitaal mei reserves. (Red. om een beeld te krijgen: balans jaarreke

ning 2012: ruim (87 miljoen. Een kwart deel hiervan bedraagt dus circa € 22 mil

joen. 

Een voorstel tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vennootschap. 

De vaststelling van het jaarlij kse beleidsplan waarvan de jaarlijkse begroting en het 

jaarlijkse financieringsplan deel uitmaken. 

• Het opnemen en verstrekken van geldleningen boven (500.000,- die niet in hel fi

nancieringsplan zijn opgenomen. Met uitzondering van kasgeldleningen voor kor

ter dan één jaar. Dit bedrag kan bij besluit van de RvC worden verhoogd . 

• Besluiten tot uitoefening van het stemrecht met betrekking tot in andere vennoot

schap pen gehouden aandelen (indien dit aandeel meer dan de helft van het ge

plaatste maatschappeli jk kapitaal betreft) inzake de voorafgaande goedkeuring 

voor besluiten van het bestuur van deze deelneming, als in de hiervoor beschreven 

onderwerpen zijn vermeld. 

• In juli 2007 heeft de RvC als volgt besloten inzake vervangingsinvesteringen: 

o Vervangingsinvesteringen worden opgenomen in het door de RvC goed te 

keuren jaarplan. 

o De in het jaarplan opgenomen investeringen worden in de kwartaalrap

portages aan de RvC toegeli cht waarbij wordt ingegaan op welke inves te

ringen zijn gedilan, tegen welke prijs en de planning. 

o Voor zover vervilngingsinvesteringen niet in het jailrplan zijn opgenomen, 

worden deze separaat aan de RvC ter goedkeuring voorgelegd . 

o Voor zover vervangingsinvesteringen wel zijn geraamd, maar meer dan f 

iO miljoen bedragen, worden deze separaat met advies van de auditcom-
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missie <Ian de RvC ter gocdhuring voorgelegd. 

Voorts is besloten dat alle niet-geraamde ovcrige investeringen van meer dan € 1 

miljoen vooraf ter goedkeuring aan de RvC dienen te worden voorgelegd . Verant

woording vi ndt plaats in directierapportages aan de RvC die elke vergadering 

worden geagendeerd. 

De commissarissen beslissen bij volstrekte meerderheid (> 50%) ongeacht het aantal aan

wezigen (er is dus geen quorum benodigd). 

Indien commissilrissen dil verlangen woont de directie de vergadering van de RvC bij. De 

directie is verplicht alle doof hen verlangde inlichtingen te verschaffen. 

Samenstelling RvC 

De RvC bes taat uit tenmi nste vijf leden. Dil mogen a ll een natuurlijke personen zi jn en zi j 

mogen niet in dienst 7jjn van de vennootschap (of dochter). De RvC stelt een profielsch ets 

op voor de omvang en samenstelling van de RvC. Deze profielschets (of wijziging daar

van) wordt besproken met de AvA en de ondernemingsraad. 

De actuele situatie ten aanzien van de benoeming va n commissarissen is als volgt: 

• Eén commissaris-benoeming door gemeenschappeli jke regcljng A[JZ en gemeen

schappeli jke regeling CA W. 

• Eén commissaris-benoeming door gemeenschappelijke regeling VVI gezamenlijk 

met de gemeen te Den Helder en in samenspraak met de gemeenten Anna Pa ulow

na, Schagen, Texel, Wieringen, Zijpe en Smallingerland. 

• Eén commissaris-benoeming door gemeente Almere. in samenspraak met Dronten, 

Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde, en de gemeenten Beemster, Edam

Volend am, Landsmeer, Purmerend, Waterland en Zeevang. 

• Eén commissaris-benoeming door CEVUDO in samenspraak met gemeente West

land . 

• Eén commissaris-benoeming door gemeenschappeli jke regeling Slibverbranding 

2009. 

• En voor zover nie t reeds zoals hierboven aangegeven door de RvC zelf. 

Per maart 2013 teIL de RvC totaal 9 leden (waarvan !hln vacant). 4 van de 9 commissarissen 

zijn benoemd door de RvC zelf. 

Voor één van de door de RvC ... ..elf Ie benoemen commi ssarissen geldt dilt de OR een per

soon kiln voord ragen. De RvC volgt deze voordracht tenzij de RvC verwacht dat deze per

soon ongeschikt is. 
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8.5 De rol en invloed van de aandeelhouders (AvA) 

Rol en bevoegdheden 

AJ le reerst is van belang te melden dat all een publiekrechtelijke organen (gemeente, ge

meenschappelijke regeling,. waterschap) aandeelhouder kunnen zijn van de vennoot~ 

schap'o. Hiermee is een basis gelegd voor een beroep op de uitzoncleringsgrond voor ver· 

plichte aanbesteding. te wetcn 'quasi inbesteding' zodat de deelnemende gemeenten zon

der verplichte aanbesteding taken kunnen overdragen aan HVC. Een andere ui tzonde

ringsgrond voor verplichte aanbestedi ng bet reft de vestiging van een exclusief recht. 

Voorts is sprake van een informatierecht" : hel bestuur en de RvC verschaffen aan de AvA 

alle verlangde inl id ltingen tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daar

tegen ver ... ..et. 

Verder heeft de A v A onder meer de volgende bevoegdheden: 

• De AvA stelt de jaarrekening vast. De AvA is bevoegd om een deskundige (ac+ 

countantsverklaring) aan te wijzen '''-. 

• De eventuele winst ter verdeling staat geheel ter beschikki ng van de AvA. Winst 

kan slechts worden uitgekeerd indien het eigen vennogen van de vennootschap 

boven een gesteld minimum blijft (solvabili teitseis). 

De directie behoeft voorafgaande goedkeuring van de AvA voor bestuu rsbesluiten orn+ 

trent belangrijke verandering van de identi teit of het karakter van de onderneming. Waar

onder in ieder geval: 

• Overdracht van (vri jwel de gehele) ondernem ing aan een derde. 

• Het aangaan of verbreken van duurzame samen werking mei een andere rechtsper

soon of vennootscha p indien deze samenwerking van ingrijpende betekenis is voor 

de vennootschap. 

• Het nemen of afstoten van een deelneming in het kapi taal van een vennootschap 

van tenminste 1/3 van het de activa van de bal ans. (Ter illustratie: het totaa l van de 

activa op ba lans per 31 december 2012 bed raagt ruim € 1 miljard. Eenderde deel 

daarvan bed raagt dus f 333 miljoen.) 

Aan de AvA behoort voorts (binnen de. door de wet en de statu ten gestelde grenzen) alle 

bevoegdheid toe d ie niet aan het bestuur of aan anderen is toegekend . 

LU Dit mog<.>n ook naamlo~l' vennootschappen zijn indien alll' aand,'ll'n worden Sl'houdl'l1 door publiekrccht ... 1iike 
lichamen. 

11 BW 2 ~ rtikel 107, lid 2 
'21ndil'n dl' AvA deze op<!rd(ht niet vl'rlc<>nt dan is de RvC hil'rtlJOl! bcvOl'gd. En indien dl' RvC dezl' opd/"ilcht 

niet verleent, dan komt dil' bcvOl'gdheid toe ~~n dl.' directie. Dit in verband meI BW 2 artikel 392 lid I daarin is 
hel bi..,,;tuur vl'rplicht gesteld om ccn iKcountantsverklaring bij de jaarrekming \'all hl't jaan'crslag tI' voeg<.>n. 
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Stem verhouding 

In de statuten van N.V. HVC is sprake van twee typen besluiten dOOf de aandeelhouders: 

• Gekwalificeerde meerderheid . Bepaalde besluiten kunnen alleen met een gekwaHfÎ ~ 

ceerde meerderheid worden genomen. Deze besluiten kunnen slechts worden geno

men met 2/3 meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Voorts d ient minstens 3/4 van 

het geplaa tst kapitaal in deze vergadering vertegenwoordigd l3 te zijn. Dit betreft: 

o Besluiten tot wijzigen van de statu ten. 

o Besluit tot ontbind ing van de vennootschap. 

• Volstrekte meerderheid. De Algemene Vergadering beslui t met vol strekte meerder

heid van de uitgebrachte stemmen ( > 50% van de geldige stemmen), voor zover de 

wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven. Blanco stemmen en ongel

dige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt. 

Bij de bes luiten met volstrekte meerderheid tellen dus alleen de uitgebrachte stemmen 

en er zijn verder geen nadere eisen gesteld aan de aanwezigheid van aandeelhouders 

(i.c. geplaatst kapitaal) bij de Slemming. 

Aandeelhouder 

Hel volgende overzicht toont de aandeelhouders van N.V. HVC per 1 januar i 2013, Een 

aantal gemeenten (en waterschappen) is gezamenl ijk als aandeelhouder vertegenwoordigd 

door een gemeenschappelijke regeling. het overzicht vindt 1I in bijlage 6. 

I~ It'<l l're aafldcclhoud l'r kan zich Il:f w rgad t'ring lall:n vl'rll:gl'll\\'oord igcn .;loof l'om andl.'n: aand<"'I.'Ihou.:h ·r of 
een derde, mits zij dall rl<x sçhrifteliJk ziJn gemacht igd . 
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8.6 Planning en control cyclus~ 

Hel volgende overzicht toont de jaarlijkse (formele) planning & conlrol -cycl us voor de 

aandeelhoudende gemeenten: 

Jan feb mrt april mei junI Juli aug sept okt nov dcc 

Stukken AvA Ple nair A_A Stukken AvA Plenair A_A 
[6 wkn) vooroverlee lu rrekenl" B 16 wkn) vooroverleg 

(4 w1o:n) en -ven laG (4 wl< n) 
Flnandeel 
vooroverlelil 
(4 wim) 

Dezc fo rmele planning en contro! cyclus omval de volgende activite iten: 

• Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) 

Twee keer per jaar; eind juni/begin juli en eind december. Vast onderwerp in de 

eerste AvA zijn vaststelling van het directieverslag en de jaarrekening. 

• Verspreiding stukken voor vergadering van de AvA 

Twee keer per ;,l ar; zes weken voor de AvA aan alle aandeelhouders door de di rec-
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tie. 

• Plenair vooroverleg 

Twee keer per jaar; vier weken voor de AvA. Voor vragen/ui tleg over de stukken 

in de AvA, niel besluitvormend. 

Het plenair voorowrlcg vindt plaats op ambteli jk niveau; ook van de kant van 

HYC (directie en RvC van HVC zijn hierbij niet aanwezig). 

• Financieel vooroverleg (ambtelijk) 

Eén keer per jaar; vier weken voor de l.'erste AvA. 

Hel financieel vooroverleg vindt plaats op ambtelijk niveau, ook van de kant van 

HVC (directie en RvC van HVC zijn hierbij nict aanwezig). 

Afzonderlijk aandcelhouclende geml."enten dragen zelf zorg voor de voorbereidjng c.q. 

standpuntbepaling ten behoeve van de komende AvA. De door HVC georganiseerde amb

telijke vooroverleggen dienen ter ondersteuning. 

De gemeenten waarvoor het aandeelhouderschap is gt!bundeld via een gemet!nschappelij

kc regeling (CA W, VVI, AIJZ en GEVUDO) d ragen eveneens zelfstandig zorg voor hun 

standpuntbepaling ten behot!ve van de komende AvA. Naast de door HVC (collectief) 

georganiseerde ambtelijke vooroverleggen (waar deze gemeenschappelijke regelingen dus 

ambtelijk zijn vertegenwoord igd) organiseren de gemeenschappelijke regeli ngen zelf amb

I(!lijke en bestuurlijke overleggen ter voorbereiding van het standpunt namens de gemeen

schappelijke regeling voor de komende AvA. 

Overige informatievoorziening door HVC 

Naast deze formele besl uitvormi ngsstructuur vindt meerdere keren per jaar informatie

voorziening plaats via hel zogenaamde innova tieplatform en via nel"werkbijeenkomsten. 

• InnovaHeplatform 

Meerdere bijeenkomsten per jaar, waarvan er twee keer per jaar kan worden ge

spa rd mei de directie. Voor bestuurders en ambtenaren, op persoonlijke litel. Bij 

grote informatieve bijeenkomsten worden ook raadsfracties uitgenodigd . 

• Nctwcrkbijecnkomstcn 

Meerdere bijeenkomsten per jaar. Informatief naar raadsleden, bestuurders en be

leidsambtenaren. 

8.7 Bevoegdheden en bevoegdheidsverdeling raad en college 

Zoals gezegd heeft hel gemeenschappelijk onderzoek betrekking op de rol en betrokken-

!4 Met betrekking tot dl' rol en betrokkenheid van dl' geml'Cnlen als aal\dl'('lhouder. De informaties van dit 
hoofdstuk zijn gebaseerd op l'en Ix-spn.'king meI dl- man.lger Sl r~tegie en Aandl'elhouJefS en dc m~n3ger JUri 

dische zaken en directiesecretariaat van HVC. 
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heid van 'de gemeente' als aandeelhouder van HVC. Daarbij wordt 'de gemeente' als één 

entiteit beschouwd. In het (eventueel) lokaal uitgevoerd onderzoek wordt ingegaan op de 

wijze waarop de rol van aandeelhouder binnen de gemeente zelf is georganiseerd. 

Deze afbakening van hel gemeenschappelijk onderzoek laat de vraag open op welke wijze 

gemccnte(raden) participeren in HVC en hoe deze deelneming in het politiek-bestuurlijke 

proces geborgd is. 

In deze paragraaf wordt daarom kort ingegaan op de bevoegdheden va n de gemeenteraad 

in relatie lot hel college van burgemeester en wethouders (college B&W, dagelijks bestuur) 

en- indien van toepassing - tot de gemeenschappeli jke regeling (GR). Een uitgebreider 

toelichting vindt u in bijlagen 9 en 1{). 

De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid (kadersIcIlende rol) 

en controleert hel dagelijks bestuur op de uitvoering van dit beleid . Daa rbij geeft de raad 

het college kaders mee ten aanzien van proces. financiën en inhOlld. De raad kan er tevens 

voor kiezen verschillende bevoegdheden van de raad toe Ic delen aan een ander bestuurs

orgaa n door middel van delegatie en mandaat. 

Het college is bevoegd het dagelijks bestuur van de gemeente Ie voeren, beslissingen van 

de raad voor Ie bereiden en uil Ic voeren (artikel 160 Gemeentewel). Hel col lege en elk van 

zijn leden afzonderlijk is verantwoording verschu ldigd aan de raad over het gevoerde 

bestuur. Daarbij geven zij de raad alle inlichtingen die de raad voor de oitoefening van zijn 

taak nodig heeft. 

Indien de ui toefening van de bev~gdhcden van het rollege ingrijpende gevolgen kan heb

ben voor de gemeente. stelt hel college de raad in de gelegenheid zijn wensen en beden

kingen Ier kennis van hel college tI.' brengen. 

De raad wordt - jaarlijks - geïnformeerd over de deelneming van de gemeente in HVC op 

basis van de gemeentebegroting (via de paragraaf verbonden partijen) en de jaarrekening 

van de gemeente (risicoparagraaf tcn aanzien van de garantstelling). 

Indien sprake is van deelneming van de gemeente in HVC via L'en gcmccnschappclîjke 

regeling (CR) hebben raden invloed via : 

• De raad stelt het takenpakket en bevoegdheden van de gemeenschappelijke rege

ling vast bij oprichting. wijziging en opheffing van de CR (op voorstel van het col

lege); 

• De raad wijst voor het Algemeen Bestuur van de CR (een) vertegenwoordiger(s) 

aan welke L'en informatie- en verantwoordingsplicht aan de raad hebben; 

• Via toezending van begroting (vooraf) en jaarrekening (achteraf) van de gemeen

schappelijke regeling worden raden over de uitvoering van taken geïnformeerd . 

De raad kan haar zîcnswijze geven op de (ontwcrp-)begroting van de gemeen

schappelijke regeling bij hel Algcnu.'en Bestuur en zo nodig bezwaar maken bij 
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Gedeputeerde Sta ten. 

• Het college verstrekt de raad alle informatie die nodig is voor de uitoefening van 

de controlerende taak. Bij ingrijpende gevolgen voor de gemeente stelt hel college 

de raad in de gelegenheid wensen en bedenkingen Ier kennis van het college te 

brengen. 

• De raad bepaalt uiteindelijk zelf de kaders van informatieverstrekking, waarbij zij 

specifieke inlichtingen kan verzoeken aan hel college. 
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9 FINANCIËLE RELATIE EN RISICO'S 

9.1 Inleiding 

Het onderhavige onderzoek is primai r gericht op de cigendoms- of aandeelhouders-relatie 

van de gemeenten mei HVC. De opdrachtgcversrclatic, waarin sprake is van dienstverle

ning door HVC aan de gemeenle(n) op hel gebied van afvalinzamel ing, transport en afval 

beo en verwerking enerzijds, en de vergoeding die daarvoor wordt betaald anderzijds - valt 

bu iten de reikwijdte van hel onderzoek. 

De Blil lolagMJuerecllkomst va/! de AII/ldeellroudrr A (gemecn tcII) val! de N. V. HuisVlli/cclI/rnlt! 

Noord-Hol/mul werkt als een aandeelhoudersovereenkomst waarbij de aandeelhouders 

onderling hebben afgesproken hoe zij zich als aandeelhouder (zuJ1en) gedragen. Naast de 

verplichting voor de gemeenten (a.ls opdradltgever) om al het verbrandbare afval en het 

gft-afval ter verwerking aan te bieden, bevat de ballotage-overeenkomst belangrijke af

spraken over de financiële positie en garantstelling van de aandeelhoudende gemeente 

jegens de onderneming en derden. De verwerking van het restafval geschiedt tegen tarie

ven welke door de RvC worden vastgesteld. 

De actuele ballotage overeenkomst is van oktober 2002. Gemeenten die naderhand als aan

deelhouder zijn toegetreden lot I-IVC hebben daartoe een toetredingsverklaring getekend. 

De rechten en plichten van de ballotage-overeenkomst zijn daarmee van toepassing op alle 

aandeelhoudende gemeenschappelijke regelingen en aandeelhoudende afzonderlijke ge

meenten. 

9.2 Initieel overeengekomen financiële kaders 

In de ballotageovereenkomst van oktober 2002 zijn financiële kadersl5 overeengekomen, 

waarvan in het volgende overzicht de- in het kader van dit onderzoek - meest relevante 

kaders worden toegeli cht. Voor een volledig overzich t en de exacte tekst wordt verwezen 

naar de betreffende overeenkomst. 

• Bij hel uitgeven of vervreemden van aandelen (bijvoorbeeld indien een deelne

mende gemeente uit de vennootschap wil stappen) is de prijS van dil aandeel gelijk 

aan de nominale waarde. 

Een gemeente kan uittreden door zijn aandeel tegen nominale waarde aan een an-

'5 De t'f'rste Ballotagl''l)ven.'''nkomsi is van 13 dl'Ct'mbcr 1990. Nadl.'rh:md zijn enkele wijzigingen ~n aanpassin
gl'n in zogenaamde wijzigingsbladen v~rwerkL De et'f'Ste overl'f'nkomst inclusief d~ wijldgingsblndl'n zijn 
vervangen door de Ballotngt'-{lv<'rt'l'nkolllSt van sept<.'mb.1r 1999. E('fJ wiiziging van de slalulom van de v~n

nootschap en dl' 100011'L>ding van nieuwe deelnemers is aanleid ing gewt::est voor het herschrijv~n van dl' ball~ 
tag<,.ovl'l'ff'nkomsL D~ lIaJlolilge-(Overeenkomsl d.d . oktober 2002 is op dit moment van kracht 
N.b. Dus alle wijzigins:,;on van voor oktober 2002 zijn met de nieuwe baliotage.ovell!Cnkomsl van oktober 2002 
vervallen. 
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dere publiekrechtelijke organisatie (gemeente, waterschap, gemeenschappelijke re

geling) over te dragen. De toetredende partij neemt de verplichtingen conform de 

Ballotage Overeenkomst over. 

Dit betekent dal bij verkoöp c.q. uittreding geen vergoeding voor hel onderliggend 

(opgebouwde) vermogen, zoals de waarde van activa, reserves en goodwill, wordt 

vergoed . De financiële positie van de vennootschap (solvabiliteit) is daardoor rela

tief ongevoelig voor eventueel uittredende gemeenten. (arl. 5). 

• Er mag pas winst worden uitgekeerd (de AvA beslui t over winstui tkering) als de 

reserves van HVC voor geplande investeringen in de komende 5 ja ren niet hoeven 

worden aangesproken (art. 6). 

• Een eventueel nadelig saldo van balen en lastcn (c.q. verlics) van de vennootschap 

komt ten laste van de aandl.>elhoudende geml..>enten, gemeenschappelijke regelin

gen en waterschappen. De aandeelhouders zijn als AvA bevoegd om ieders aan

deel in dil nadelig saldo vast te stellen. 

Oe AvA kan ook besluiten - bij goedkeuri ng van de jaarrekening - om een nadelig 

saldo achterwege te laten en ten laste te brengen van de algemene reserve (art. 7). 

• Iedere aandeelhouder staa t hoofdelijk garant voor de betaling van de renle en af

lossing (incl usief eventuele boeterente) voor geld leningen die I-IVC is aangegaan. 

Met artikel 11 is afgesproken dat hoofdelijke garantstelling naar rato van het aan

deel is. 

Deze regeling is een zogenaamd derden bed ing. Bi j een derden beding worden in 

een overeenkomst russen partij A en B rechten toegekend aan een derde partij C (in 

dit geval de externe financier die geld leent aan HVC) die zelf geen ondertekenen

de partij is van deze overeenkomst. 

9.3 Nadere afspraken over de financiële kaders 

Aanpassingen van het financiële kader zijn vanaf 2006 onderwerp van bespreking en be

sluitvorming geweest. De belangrijkste besluiten zijn: 

• Besluit door de AvA op 7 december 2006 

De garantstelling (arti kel 9. van de Ballotage-overeenkomst) voor nieuwe leningen 

wordt beperkt lol de financiering van investeringen in afvalverbranding. 

• Besluit door de AvA op 6 december 20·12: de eerder geraamde afbouw van ond(>r 

de ga rantstelling vallende leningen tot en met 2015 t(> temporiseren. Maar het ni

veau van deze leningen (ter herlinanciering van de huidige activiteiten van BVC) 

wordt gedurende deze periode wel gemaximeerd op hel niveau van ultimo 2011 (f 

670 miljoen). 

Jaa rverslag 2012: "De eerder geprognosticeerde afbouw van gegarandeerde lenin

gen wordt na dil besluit omgezet in de afbouw van niet-gegarandeerde leningen. 
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Het plafond van € 670 miljoen betreft uitsluitend de (her)financicring van vervan· 

gingsinvesteringen en modificaties aan bestaande activa. Over de financiering van 

nieuwe investeringen vindt separate besluitvorming plaats." 

In mei 2011 wordt tijdens de A vA op initiatief van de directie gesproken over de gevolgen 

van het besluit van 7 d('cember 2006. Door de beperking van de garantstell ing van nieuwe 

leningen tol" financiering van afvalverbranding. verwachten de directie en de RvC een be

grenzing van de financiering van nieuwe activiteiten (zoals op hel gebied van duurzame 

energie) vanwege dl' omvang van het eigen vermogen. Er wordt een aantal oplossingsrich

tingen voorgesteld, variërend van hel beëindigen van de verdere ontwikkeling van nieuwe 

activi teiten tot het uitbreiden van de garantstelling door de aandeelhouders. 

Voor de laatst genoemde oplossingsrichting wordt door de meerderheid van de AvA ge

kozen, waarbij onderscheid gemaakt zal gaan worden in vier typen projecten waarvoor 

verschillendl' regimes en voorwaarden zullen gelden ten aanzien van garantstelling en 

(afbakening van) risico's. De vier typen projecten zijn (zie bijlage 11 voor een nadere toe

lichting): 

1. Afval- en slibverbranding incl . restwa[mtcafzet; grootschalige biomassavergisters 

en -vergassers. sorteerinstallaties voor huishoudelijk afval en installaties voor be

handeling van reststoffen van afval - en slibverbranding zoals voor fosfaatterug

winning en opwerking van bodemassen. Gerelateerd aan de wellelijke verant

woordelijkheid voor het afval(water)beheer en komt met het oog op de benodigde 

schaalgrootte in aanmerking voor de uitvoering op basis van samenwerking in 

HVC-verband. 

Financiering van type 1 projecten vallen (altijd) onder de garantstelling (art. 9) in

dien door de AvA wordt besloten tot realisatie van hel betreffende project. Er 

wordt van uitgegaan dat de kasstromen tijdens de levensduur van het project in 

hoofdzaak worden gegenereerd door de aandeelhouders op grond van hun colleC"

tieve inbreng van (decl-)stromen. Een dergelijke inbreng is een basisvoorwaarde 

voor een gezamenlijke exploitatie, waarmee de risico's van de bedrijfsvoering in 

belangrijke mate worden gematigd. Onder die omstandigheden biedt financiering 

middels garantstelling L>en belangrijk voordeel in de vorm van lagere lasten voor 

de burger. 

2. Activiteiten op het gebied van duurzame energie en grondstoffen (wind-op-zee, 

wind-op-land, geothermie, collectieve zonneprojecten) . 

Dit type activiteiten is voor aandeelhouders daarmL'C optioneel. Gemeenten en wa

terschappen hebben hier immers geen wettelijke taak, wel een wettelijke bevoegd

heid, waarmee de door hen gewenste betrokkenheid individueel kan worden in

gevuld . 

Financiering van type 2 kan (uitsluitend) plaatsvinden op basis van de garantstel

ling (a rt. 9) indien dit een collectieve keuze van de aandeelhouders betreft. 
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3. Innovatieve projecten . Innovatieve projecten kennen een beperkte schaalgrootte en 

behoren qua exploitatie integraal onderdeel te zijn van de bedrijfsvoering. Speci· 

fieke financiering hiervan door middel van garantstelling is daarom niet nodig. 

4. Activiteiten met hel karakter van dienstverlening. Dit zijn activiteiten die betrek

king hebben op een of nu. .. erdcre aandeelhouders. Financiering op basis van collec

tieve ga rantstelling ligt niel in de rede. Eventuele knelpunten dienen te worden af

gestemd met de direct betTokken aandeelhouders. 

Besluit door de AvA op 6 december 2012 

Er wordt ingestemd met de definitie van 'type l '-activiteiten, onder de belofte dat het on

derwerp zal worden geagendeerd als het extern onder7.oek naar de risico's (van FFact en 

Stech) aanleiding geeft tot he rnieuwde dialoog. De gemeenten Lelystad en Almere hebben 

ingestemd met de definitie, onder voorbehoud van de gedane toezegging het onderwerp 

weer Ic agenderen als uit onderzoek blijkt dat deze discussie opnieuw moel worden ge

voerd. De gemeenten Noordoostpolder, Urk en Zeewolde hebben tegen gestemd. 

Ballotage-overeenkomst aandeelhouders B (waterschappen): Naast de hiervoor beschre

ven ballotage-overcenkomst is verder sprake van een ballotage-overeenkomst van de aan

deelhouders B. Dit betre/teen overeenkomst van de zes'" waterschappen en N.V. HVC met 

betrekking tot DRSH Zuiveringsslib N.V .. Door middel van deze overeenkomst word t een 

scheiding van (financiële) rechten en verplichtingen tussen de aandeelhouders A en aan

deelhouders B bewerkstelligd. 

Vergelijkbaa r met aandeelhouder A komt een eventueel nadelig saldo van baten en lasten 

van vennootschap HVC ten laste van aandeelhouders B '~. Aandeelhouders B stellen zich 

hoofdelijk garant (het betreft een derden beding) voor de aflossing en rente van geldlenin

gen die door HVC zijn aangegaan, voor zover deze leningen betrekking hebben op de fi 

nanciering van DRSH Zuiveringsslib N.V. en Stichting Beheer Registergoederen DRSH. 

Deze ballotage-overeenkomst wordt verder buiten het onderhavig onderzoek gehouden. 

9.4 Waarom garantstelling door gemeenten? 

Investeringen door HVC in - bijvoorbeeld - afvalbe- en verwerkingsinstallaties of warmte

netten moeten gefinancierd worden. Dit kan op diverse wijzen. Door de aandeelhouders is 

- reeds bij de oprichting van HVC -gekozen voor een financieringsvorm zonder substanti

ele kapitaalstortingen (en dus een klein eigen vennogen en lage solvabiliteit van de ven

nootschap). Er Îs voor gekozen om vreemd vermogen onder adequate condities aan te 

trekken met garantstelling (voor betaling van rente en aflossing) door de aandeelhoudende 

.610;ti('('l: HH lklfl~ml, HH Rijnland, HH Schieland en Krimpt'lWrwaOlrd, Watt'rschap Hollandse-Dt-ha, Water
schap Riv;erenJand. 
Door middel van e-cn toelTl.'(lingswrklaring: Hooghl'O:mraadschap Hollands Noordt'rkwartier. 

'7 Arlike! 6 van bal1otagN)"eTl.~nkomst B is vrijwcl gelijk a~!l artikel 7 van b.,llolage-o\·t' Tt.'e nkomst A. 
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gemeenten , 

Dit betekent dat de aandeelhoudencle gemeenten geen (aanzicI11i jke) kapitaals torting in he t 

eigen vermogen van HVC (hebben) hoeven te doen, maar daarvoor in de plaats garant 

staan voor de betaling van rente en aflossing van de door HVC aangegane (bank·) lenin· 

gen. 

De gemeenten ontvangen jaarlijks een garantstellingprovisie van 1 % van de garantiestel

ling. onafhankeli jk van hel behaalde resultaal. Deze provisie is ingevoerd om te voorko

men dat de ga rantstelling door de gemeenten als onrechtmatige staatssteun wordt gezien. 

9.5 Relatie taken publiek domein en commerciële activiteiten 

Een van de onder.weksvragen betreft inzicht in de commerciële acti viteiten van HVC en de 

impact van deze activiteiten op het aandeelhouderschap/garantstelling van gemeenten. In 

deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de mate waarin HVC activiteiten verricht ten 

behoeve van de eigen aandeethoudende gemeenten . 

9.5.1 Verholldillg publieke takelI ('1/ commerciële activiteitm HVC 

De conti nuïteit van activiteiten aan eigen deelnemende gemeenten is stevig gewaa rborgd. 

Onder meer via de ballotage-overeenkomst (verplichte levering van ve rbrandbaar afval en 

gft) en de meerjarige overeenkomsten inzake de inzame li ng van hu ishoudelijk afval. 

Commerciële activitei ten worden in de vrije markt geleverd aan derden. Hoewel veela l 

sprake is van meerjarige contracten (bijvoorbeeld, voor de verwerking van bedrijfsafval of 

de levering van energie) is de continuïteit afhankelijk van marktontwikkelingen en concur

rentieverhoudingen. 

Omzetverdeling: HVC voert activiteiten uit op het gebied van gronds toffen (afvalinzame

ling en verwerking) en op het gebied van energie. De volgende gra fiek toont een nadere 

specifi catie van de totale (ne tto-)omzet en de (netto-)omzet gegenereerd bij de aandeel

houdende gemeenten naar deze activiteiten. 

Herkomst netto· omzet 2012 (( miljoen) 

'" . " <C, • "'" 'Ol .. 
" 32 

" ,0 

Inzameling Verwe'klns Energieleve"1IfI 

Bron: Jaarverslag 2012. opg.ave HVC 13-12·2013, bewerking IPR Nonnag 

100825 Regionaal rekel\kamcronderzock HVC ·7 mei 2014· 

Onder embargo tot 18:00 uur 15 mei 2014 

57/S(j 



] IPR' N ®RMAG [ 

De netto-omzet'8 bedroeg in 2012 € 247 m iljoen. Dit betekent dal de aandcelhoudende ge

meenten in 2012 zorgdragen voor 70% van de tot'a le omzet van HYC. Voor 30'Yn van de 

totale omzet was HYC afhankelijk van activi teiten die in de vrije markt ten behoeve van 

derden worden gerealiseerd . 

Circa f 98 miljoen van de neUo-omzel (40% van het totaal) werd in 20n gegenereerd doof 

afvalinzameling, waarvan c:i rca 82% bij aandeelhoudende gemeenten.''> HVC genereerde 

circa € 99 miljoen van de omzei door de venverking van afval 20 (waaronder verbranding, 

vergisti ng, recycling en slibverwerking), CÎrca 76% hiervan bij aandeel houdende gemeen

ten en waterschappen. Me t levering van energie genereerde HVC in 2012 circa € 50 miljoen 

aan omzet, waarvan 36% bij aandeelhoudende gemeenten. Ci rca 20% van de omzet betreft 

de levering van duurzame energie. Circa 16% is gerelateerd aan afvalverwerking en 4% 

aan andere (niet afval gerelateerde) duurzame energieproductie. Daarbij is nog geen reke

ning gehouden mei' de te verwachten energieproductie door bijvoorbeeld windpark Cemi

ni dat nog operationeel moet worden. 

9.5.2 Acquisitiefflrgef verbrandillg 

Verbranding is de belangrijkste activiteit binnen het gebied van afvalverwerking. De 

maximale verbrandingscapaciteil van de AVI's in Alkmaar en Dord recht is 1.036 klon. ln 

2012 was de maximale beschikbare verbrandingscapacitei l 969 kton in verband met onder

houd en leegloop. 

Circa 463 kton werd benut voor de verbranding van huishoudeli jk restafval va n aandeel

houdende gemeenten. circa 506 kton voor de verbranding van restafval van derden. Zie 

onderstaande tabel voor een overzicht 

IJ b di fva! 

2012 
Iin Kton) 

VerbrandlngsC3paci teit 1.036 
Onderhoudstop slOomlnstaliatle (-1-) 42 
Scha,Hste op de a fvalmarktl-I-) 2S 

96' 
Huishoudeli jk resta fval aandeel houdende gemeenten 463 

506 
Bedrij fsafval 506 

Bron: Jaarverslag 2012, bewerking IPR Nurmag 

1& "Onder de nd to-umzct wordt verstaan de opbrengst van de in n(!t versragja~r aan derden in rekening gebrachte 
bt.o.dragen voor de in1 ... mcJing. re.- en verwerking van afval en geleverde energie, eKclusief olll7.etbelasting. Op
brengsten van dien~tcn worden opgenomen na3r rato van de male waarin de diensll'!\ zijn verricht." (8 ron: Jaar· 
verslag 2012) 

19 In d1! € 98 mil jo.:!n is "nder Illl.~r inbegrepen Ill'Il bedrog v~n nlim € 8 miljoen voor overslag en trilll~por1 van 
HHA·resl, GFT en GHA. Dilamaasl is in 2012 nog bcdrijfsafvaJ Ingezameld, dtv./:l' adi\'itci l is Inmiddels beëin
digd. 

2<l Onder arvalvl'rwl'rking wnrdt meer verstaan dall ui tstuitend afvalvl'fbranding. 
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Onderstaande grafiek toont een overzicht van de verbrandingscapaciteit en de bijdrage aan 

de capaciteit door aandeelhoudende gemeenten in 2002 en ticn jaar later in 2012. 

1200 
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n 

VerbrandingsCilpacileit en acquisitielarget 

lOOI 1012 

• V~rbrJnd ingsc ~p~ clt~1t 

• Huishoudelijk restafval 
~;mdeelhoude"de 

gemt tnlen 

In 2002 bcdrocg de totale verbrandingscapaciteil 465 klon~l. G rca 332 ktun (71%) van deze 

capaciteit werd benut door verbranding van huishoudelijk restafval van de aandedhou

dende gemeenten. Om vollast te bewerkstell igen diende daarom circa 29% van de afval in 

de vrije markt verworven te worden. HVC had daarmee een acqu isi tietarget van 29%. 

In 2012 is de s ituatie gewijzigd. Onder meer vanwege decapacitcitsuitbrciding (vierde li jn) 

en de a fname van het huishoudel ijk restafval per huishouden zorgen de aandeelhoudende 

gemeenten voor 45% van de vollast. De acquisitietarge.t is daarmee gestegen to t 55%. 

In verband meI hel Europees, Rijks en gemeentelijk belcid gericht op betere afvalscheid ing 

en hergebruik van g rondstoffen wordt verwacht dat de hoeveelheid huishoudelijk restaf

val in de komend jaren nog verder zal afnemen2~. Hel Rijk:>:! streeft naar reductie van het 

huishoude lijk restafval tot gemiddeld 75% afvalscheiding. Dit is een halvering van de hoe

veelheid huishoudelijk restafval in 2020. Dit betekent da t - bij een gelijkblijvende verbran

dingscapaci teit - de acquisitietarget verder zal toenemen. Het belang van commerciële 

activiteiten voor een financieel renderende onderneming neemt dus toe. 

Zonder aanvullende afspraken is binnen een vennootschap het (financieel) risico van aan

deelhouders beperkt tot het geïnvesteerd vermogen. De aandeelhouders van HVC hebben 

hieromtrent echter aanvullende afspraken gemaa kt ei'n eventueel nadelig saldo van baten 

en lasten (c.q. verl ies) van de vennootschap komt ten laste van de aandeelhoudende ge

meenten. 

Overigens moet worden opgemerkt dat de rentabiliteit (en de financiële continuïteit) van 

21 Dil Is nog \'(J(>rIlfg~and aan de rcalis.~tie van dé vicrdé verbrandingslijn 

22 Europese ",el- en regelgeving legl hel aOC\!nt op het voorkomen VJn JfvJI en de wel onlstane afvalstoffen als 
grond ~ tof k gebruiken. Gc.>voig is dat d(! hoeveelheid huishuudelijk restafval pcr imvont'r daal!. 

~~ Invulling programma Van Afval Naar Grondstof. Ministerie van Infrast ructuur en Milieu, 28 januar/2014. 

100825 Regionaal rekenkameronderzoek HVC ·7 mei 2014 -

Onder embargo tot 18:00 uur 15 mei 2014 

59/80 



] IPR'N®RMAG I 

de verwerkingsactiviteiten wordt bepaald dOOf het tarief dat bij de gemeenten in rekening 

wordt gebracht. Dit tarief wo rdt vastgesteld dOOf de directie en RvC (gemeenten hebben 

hierin geen formele zeggenschap als aandeelhouder en opdrachtgever). 

9.6 Financieel risico gemeenten 

Gemeenten staan garanl' voor de betaling van rente en aflossing van door HVC aangegane 

leningen. In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de relatie tussen de activiteiten door 

HVC en de garantstelling dOOf de aandeclhoudencle gemeenten en de verder financiële 

risico's. 

9.6.1 Relatie ÎllvesferillgclI CII gnmntstel/illg 

De aandeel houdende gemeenten staan garant voor de betaling van rente en allossing van 

door HVC aangegane leningen. Tot 2006 slonden aandeelhouders voor alle (exteme) aan

gegane leningen garant. In de AvA van december 2006 is besloten dat alleen financiering 

en herfinanciering van A VI-investeringen en herinvesteringen van reeds gegarandeerde 

leningen plaatsvinden op basis van deze garantstelling. Voorts is besloten om jaarlijks 1% 

van de garantiestelling uit te keren aan de aandeelhouders als garantslellingprovisie, onaf

hankelijk van hel behaalde result.lat. 

Investeringen in afvalenergiecentrales te Alkmur en Dordrecht 

Alle investeringen en herinvesteringen in de aIValenergieamtralcs te Alkmaar en Dordrcdlt z.ijn 

gefinancierd met gegarandeerde leningen. De omvang van de investering voor de realisatie van de 

aIValenergjecentrale Alkmaar in 1991bedraagt NLG &39 miljoen, met "hoofdelijke garantstelling voor 

rente- en aflossingsverplichlingen van leningen die door HVC onder goedkeuring van de ra .. d van 

commissarissen worden aangetrokken""'!. 

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van t december 2005 stemmen de aandeelhouders 

in met de toetreding van Gevudo en daannee de verwerving van alle aandelen in de aIValenergiecen

trale te Dordrecht tegen een bedrag van € 34 miljoen. 

Belangrijk bezwaar van de aandeelhouders was in eerste instantie de toename van de hoofdelijke 

garantstelling door toetreding van Gevudo. Daarom is in de AvA van 1 december 2005 ingestemd 

met de interim-oplossing dat "aanstaande aandeelhouder Gcvudo uitsluitend garant staat jegens 

financiers voor leningen t.b.v. Gevudo". Na de besluitvorming omtrent de finanderingsstructuu r in 

de AvA van 7 december 2006 staan alle aandeclhouders (opnieuw) op gelijke wijze garanl.15 

Latere (hcr)invcsteringen in de afvalenergiecentralcs betreffen onder andere periodiek groot onder

houd en de aanleg vlln de vierde en vijfde verbrandingslijn. 

In 2012 is besloten de ga rantstelling ui\' te breiden naar leningen die betrekking hebben op 

2.1 Bron: Directie en Raad van CommiSSilrisscn. april 2012 

:IS Bron: HVC (2005). Algl'mefll' V"rSadering van Aand~Jh{)udcrs van de NV HuisvuiJçcnlTi1le N·H d .d . 1 dl" 
<l'mber 2005. Versla~lui1l'nHjst 
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bestaande activiteiten c.q. verplichtingen, en tevens de leningen met garantstelling tot en 

met 201 5 te maxÎmeren op € 670 miljoen; circa het niveau van de gegarandeerde leningen 

ultimo 2011. 

Ot> gegarandeerde leningen zijn ter financiering van de afvalenergiecentrales in Alkmaar 

en Dordrecht, de slibverbrandingsinstaJlahe in Dordrecht, stad sverwarming Dordrecht en 

het warmtenel in Alkmaar.~6 Per 31 december 2011 bedraagt de bij de garantstelling beho<

rende boekwaarde van de adiva cifca € 680 miljoen.~7 Hiervan is € 625 miljoen toc tc delen 

aan de afvalenergiecenlrales in Alkmaar en Dordrecht.~8 Hel overige deel bctrcCt de slib

verbrandingsinstallatie in Dordrecht, stadsverwarming Dordrecht en het warmtenet in 

Alkmaar. 

ConclusÎe 

Voorheen had de garantstelling betrekking op investeringen waarbij, door hel g rotendeels 

eigen gebruik door de gemeenten, een rendabele exploitatie was gewaarborgd. Voor t'<"n 

rendabele exploitatie van de AEC/AVJ is in de huidige situatie sprake van een acquisitie

target van 55% van de vollast. Hoewel veelal sprake is van meerjarige contracten voor de 

verwerking van afval of de levering van energie ten behoeve van derden, is het commerci

ele risico van HVC al s onderneming daarmee toegenomen Ook in de toekomst is te ver· 

wachten dat het risico verder toeneeml. 

In de huidige si tuatie heeft de garantstelling door gemeenten primair betrekking op lenin

gen voor investeringen in de afvalenergiecentrales: circa f 625 miljoen. 

Zoals uit het feitenrelaas blijkt, is deze situatie ontstaan in overleg en mei medeweten van, 

en op basis van besluitvorming door de aandeelhoudende gemeenten . 

Aanbestedingsrisico 

Omdat de deelnemende gemeenten activiteiten en taken aan HVC (willen blijven) over

dragen zonder verplichting tot (Europese) aanbesteding, zal een beroep moeten worden 

gedaan op een van de uitzonderingsgronden. De mogelijkheden zijn 'quasi inbesteden' 

en/of een 'llitsluilend recht'. 

Ind ien een beroep wordt gedaan op de uit:wnde-ringsg rond ' quasi inbesteden' dient onder 

meer voldaan Ie worden aan hel zogenaamd 'merendeel cri terium'. Indien de aanbesle

dende dienst op grond van de 'quasi inbesteding' opdrachten verkrijgt en tegelijk ook een 

actieve marktspeler is, dan zou de betreffende onderneming door die onderhandse gun

ningen een voordeelpositie ten opzicht van concurrenten kunnen behalen. Om dit tegen te 

gaan, houdt het 'merendeel criterium' in dat het merendeel van de werkzaamheden moet 

~6 Bron; HVC, 20 novemlx-r 20 12 
27 Dl' b~kwnarde Ix-treft de verkrijgingswoarde minus dl' afschrijvingen en eventuele desinve,Mring~n in de 
aan~afwaarde en eventuele desinvesteringen in de aanschafwaarde. Het is dus mogelijk dat de boekwaarde 
.. fw ijkt van de grootte \'an de aangegane leningen. 
"g Bron: HVe, 20 november 2012 
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worden verricht tcn behl)('ve van de .mnbestcdende diensten (de gemeenten) die hem con· 

lroleren. In de huidige situatie wordt 70% van de activiteiten (op basis van omzei) bij de 

deelnemende gemeenten en waterschappen gerealiseerd. 

Voor zover ge.meenten gebruik mnken van ' quasi inbestcding' Îs sprake van ccn aanbcstc

dingsrisico indien de HVC niet voldoet aan het merendeeJcriterium. Hier is verder geen 

onderzoek naar verricht. 
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10 ROL EN BETROKKENHEID GEMEENTEN 

10.1 Besluitvorming en bevoegdheidsverdeling 

10.1.1 OllderzQcksvmgclI 

• Welke knelpunten worden in het besturingsmodel gesignaleerd en in hoeverre zijn deze op te 

lossen door aanpassing van het besturingsmodel (gelet op de wettelijke verplichtingen)? 

• Geven aandeelhouders en RvC blijk van voldoende kennis van het besturingsmodeJ? Handelen 

zij naar de beschikbaar zijnde bevoegdheden? En zijn de aandeelhoudcl'1l en RvC voldoende in 

staat om in Ic grij~? 

Bevindingen en conclusies 

De gemeenten zijn als aandeelhouder bevoegd om het besturingsmodel in te richten en aan 

te passen (binnen wettelijke kaders). Doordi\t HVC een verplichte structuurvennootschap 

is, zijn veel bevoegdheden bij de RvC ondergebracht en staan de aandeelhouders meer op 

afstand dan binnen een normale (overheids)veIUlootschap. 

Uil de interviews met aandeelhouders komt over het algemeen tevredenheid over het be· 

sturingsmodel naar voren. De formele verdeling van taken en bevoegdheden Îs helder voor 

de aandeelhouders. Ook in informele zin zijn aand~lhouders tevreden: er wordt geluig· 

lerd naar minderheidscoalilies in de AvA, de discussie in de AvA is sterk inhoudelijk en er 

word t· als dat nodig is· bijgestuurd in hel model. (Bijvoorbeeld in het verminderen van 

hel te nemen belang in Gemini. Zie toelichting op deze casus in 10.5.1). 

Er worden echter tegelijker tijd verschillende knelpunten gesignaleerd (zie ook 9.2). De 

volgende conclusies worden getrokken: 

• Er zijn verschillen tussen aand~lhouders. Vooral de kleine(re) gemeenten · zowel die 

ilfzonderlijk aandeelhouder of deelnemen in een gemeenschappeli jke regeling - moelen 

zich m~r moeite getroosten om de hoeveelheid informillie vilnuit HVC te analyseren 

en verwerken. 

• Bij bespreking en besluitvorming in de AvA is sprake van asymmetrie tussen aandeel· 

houders. Ailndeelhouders die zijn gegroepeerd in een gemC'e:nschappelijke regeling 

hebben hun standpunten vooraf onderling beeldvormend en opiniërend besproken en 

gezamenli jk een aandeelhoudersstandpunl bepaald. 

Gemeenten die afzonderHjk aandeelhouder zijn, hebben behoefte om ter vergadering 

nog beeldvormende en opiniërende onderwerpen aan de orde te stellen. Aandeelholl

dende gemeenten die zich hebben g('()rganisl.>erd ervaren dit als vertragend en minder 

efficiënt. 

• De verplichtingen van de aandeelhouders op basis van artikel 7 en artikel 9 uit de bal· 

lotagl.'Overeenkomst lijken een verdere uitbreiding van taken van HVC in de weg 1'1.' 

staan. 
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• Ni~t alle aandeelhouders hebben een sterke band met de door hen benoemde commis

saris. Dit is met name voor de afzonderlijk aandeelhoudcnde gemeenten een aan

dachtspunt. 

• Uit de diverse gevoerde gesprekken met aandeelhouders is behoefte gesignaleerd aan 

onderscheid tussen (bedrijfs-)activiteiten met een directe relatie met de (wettelij

ke/publieke) gemeentelijk taken op het gebied van afvalbehecr, en (bed rijfs-) activi te i

ten d ie meer op afstand daarvan staan. Dit is door de introductie van de verschillende 

typen investering relevan t. 

Aandachtspunten voor de raad 

• Ten behoeve van actief aandeelhouderscha p wordt aanbevolen om aandeel houders te 

groeperen om kennis en expertise met elkaar te delen en verder te ontwikkelen. En 

daarbij goed gebruik maken van de mogelijkheden van (gezamenlijke of gedeelde) 

ilmbtelijke ondersteuning en advisering. 

• Overweeg om het aand eelhouderschilP te differentiëren. 

• He t aandeelhouderschap kan daarbi j ook formeel ju ridisch worden gedifferentieerd. 

Daarbij kan het juridische spli tsen (onder een holding) worden overwogen. Bijvoor

beeld door het oprichten van separilte juridische entiteiten (dochter vennootschappen) 

waarin specifieke belangen ofbedrijfsactivi tciten worden ondergebracht. 

• Inzicht bieden in het (fcitelijk) functioneren van het besturingsmodel van HVC. Be

trokkenen (raad, college, ambtelijke organisatie) die daaraan behoefl e hebben kunnen 

zich vervolgens een correct beeld vormen. 

10.2 Rolvervulling 

Ollderzoeksvrngeu 
• Welke beleidsdoelen liggen ten grondslag aan specifieke besluiten en hoe heeft de aand~lhou

der h.ier naar gehandeld? 

• Hoe organiseren aandeelhouders zichzelf? In welke mate hebben aandeelhouders een gezamen

lijke visie en belang bij/met HVe? 

• Is er sprake van scheiding tussen va.kinhoudelijke wethouder (als opdrachtgever) en de wethou
der in de AvA? 

• In hoeverre geeft de aandeelhouder in h.aar handelen blijk van voldoende competenties, kennis 

en kwaliteit? Wordt de aandeelhouder voldoende ilmbtelijk ondersteund? En in hoeverre wordt 

RvC benoemd aan de hand van t!t!n profielschets? 

Bevindingen en conclusie 

Er zijn verschillen in de lVijze waarop gemeenten de rol van aandeelhouder georganiseerd 

hebben, Er zijn twee groepen te onderscheiden in formele zin: gemeente als afzonderlijk 

aandt.'cJhouder en Gemeenschappel ijke Regeling als aandeelhouder 
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Gemeente als afzonderlijk aandeelhouder 

De gemeentc.n die a ls afzonderlijk aandeelhouder in liVe participeren. z ijn kritischer in 

het beoordelen van de HVC-bijdrage aan de gemeenteli jke doelt!J\. Bovendien is de verte

genwoordigende wethouder ook dired verantwoording verschuldigd richting de raad en 

is c r in de meeste gemeen ten geen scheiding in de rol van wcthoude r-opdrnch tgcvcr en 

wethouder-aandeelhouder. 

De afzonderlijke aandeelhouders maken verschillende keuzes in de wijze waa rop hel aan

deelhouderschap wordt ingevuld: 

• Afzonderlijke standpuntbepaling: gemeenten bepalen op zowel ambtelijk als be

stuurlijk niveau zelfstand ig hun standpunt ten aanzien van de AvA-stukkcn; 

• Gedeelde standpuntbepaling: gemeenten stemmen op ambteli jk niveau af met an

dere gemeenten (al d an n iet door HVC ondersteund) en proberen gezamenlijke be

stuurlijke standpunten in de A vA te vinden. Uiteindelijk bepaa lt het college van de 

gemeente het gemeentelijk standpunt voor de AvA. 

De gemeente als afzonde rlijk aandeelhouder is minder bt'l'rokken bij de initiatieven die 

HVC onderneemt; vrijwel a!lijd vanui t tijdgebrek op zowel ambtelijk als bestuurlijk n i

veau. Dit komlook de kennis en kwalileit, die nodig is om de rol van aandeelhouder in Ie 

vullen, niet altijd len goede. 

Gemeensc::happelijke regeling als aandeelhouder 

Er zijn binnen HVC vier gemeenschappeli jke regelingen (GR-en) actief als aandceJhoude r 

voor de hierin deelnemende gemeenten of wate rschappen. Hoewel er tussen de CR-en 

verschîl1en zijn in de wijze waarop de7.e zijn ingericht, geldt dal de gemeentelijke rol meer 

up afstand staat. De gemeenten die lid zijn van een CR bep31en hun standpunt binnen de 

CR, waarna de voorzitter van de CJ~ het woord voert in de AvA. 

Standpuntbepali ng vindt plaats in CR-verband. Ook bieden de gemeenschappelijke rege

lingen meer mogelijkheden om benodigde kennis en kwali teit Ie borgen, omdat de CR-en 

in staat zijn onderling taken Ie verdelen (speciaJisatie). 

Aandeelhouderschap wel of njet georganiseerd in een C R 

Uit in terviews en analyse blijkt een merkbaar verschil tussen gemeenten die hel aandeel

houderschap hebben belegd in een gemeenschappelijke regeling en gemeenten die afzon

derlijk aandeelhouder zijn. 

Aandeelhouder-wethouders in CR-en overleggen en ondersteunen elkaa r. Q.a. ten behoe

ve van dl'! beeld- en oordeelsvorming, standpuntbepa ling en kennis van de (formele) wer

king van het besturingsmodeJ en rol, bevoegdheden e n veran twoordelijkheden van aan

deelhouders. Dit bevordert de afstemming en overleggen in AvA-verband. In plaats van 54 

aandeelhoudende gemeenten en waterschappen, is door deze bundeling van belangen 

sprake van een AvA bestaande uit 22 deelnemers. 
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Ook de kennis va n het besluringsmodel, zoals de verdeli ng van bevoegd heden en verant· 

woordelijkheden tussen aandeelhouders, bestuur en RvC, is in een constructie met een 

gemt!cnschappelijke regeling op een goed niveau en beter verankerd. In een aantal afzon

derlijk aandt.'Clhoudendc gemeenten zijn wethouder-aandeelhouder en ambteli jke advi-

5Curs overigens hiervan ook zeer goed op de hoogte; deze vervu llen een actieve aandeel

houdersroL 

Competenties aandeelhouder 

Jn parab'Taaf 7.3 is de ontwikkeling van HVC van afval verwerker naar gronds toffen- en 

duurLaam energiebedrijf toegelicht. Geconcl udeerd wordt dat de complexiteit van hel 

speelveld en daa rmee ook de complexiteit van hel functioneren van de gemL'Cnlen als aan

deelhouder en opd rachtgever in de loop van de tijd groter is geworden en in de huidige 

situatie groot is. 

Een groot aantal geïnterviewde aandeelhouders onderkent de toegenomen complexiteit en 

geeft aan dat deze complexiteit goed hanteerbaar is. Om de rol van aa ndl..'Clhouder gOL>d te 

kunnen vervullen, is de kennis en matcriedeskundighcid (financieel, scdor, jurid isch, 

technisch) benodigd . 

Uil interviews en analyse blijkt d it verschillend voor de betrokken pa rtijen: 

• Afzondedijke aandeelhoud ende gemeenten: Hier is sprake van ecn tWl..'Cdeling. 

De actieve, goed geïnformeerde aandeelhouders hebben voldoende kennis en ma

teriedcskundigheid. 

• Aandeelhoudende gemeenschappelijke regelingen: Hier is sprake van een ande

re tweedeling: de vertegenwoordiger in de AvA (namens de t;,'TOCp gemeenten, 

veelal de voorzi tter van hel bestuur) toont voldoende kennis en maleriedeskun

digheid . Een aantal - vaak kleinere - participerende gemt!Cntcn is afhankelijk van 

de kennis en kunde van deze vertegenwoordiger. 

Bestuur en com missarissen van HVC d ragen op proactieve wijze zorg voor adequate in

formatie, zoa ls in de vorm van context beschrijvingen en (informatie-.) bijeenkomsten. 

Een aantal aandeelhouders - met name klei nere gemeenten - met een d irect aandeelhou

derschap - geeft aan dat de complexiteit te groot is in relatie tot de \x>schikbare tijd van de 

(vak)wethouder. Uit diverse gesprekken met kleinere gemeenten, die deelnemen in ecn 

gemeenschappelijke regeling. ontstaat hetzelfde tx.>cld. 

Aandachtspunten voor de raad 

• Deelnemende gemeenten in een gemeenschappelijke regeling dragen wel het gehele 

(financiële) risico, maar daa r staat zeer beperkt invlot'd en zeggenschap tegeno\'er. 

Heroverweeg de inrichting en werking van de gemeenschappelijke regeli ng, waa rbij 

dl' rol en betrokkenheid van de achterliggende colleges en gemeentl'raden word t ver

groot. Dit opdat de raden hun controlerende cn kaderstcllende (unctie beter kunnen 
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vervullen. 

• Zorg voor voldoende waarborgen van de benodigde competenties bij de vertegen

woordigende aandeelhouder en ambtelijke ondersteuning. Bijvoorbeeld door speciali

satie, externe ondersteuning en/of het groeperen van aandeelhouders. 

10.3 Beleid 

Olldcrzoeksvrngell 
• Hoe zijn AvA en RvC betrokken bij belangrijke koel'S+ en strategiewijzigingen? En in welke mate 

hebben gemeenten als eigenaar van live invloed op de koersbepaling? 

• Is er l!i!n meerjarenbeleidsplan? Zijn beleidsdoelstellingen SMARTI Sluiten deY.!! aan op de vast

gestelde strategie? 

• Hoe worden de beleidsdoelsteUingcn gemonitord door RvC en aandeelhouders1Is de monito

ring SMART en adequaat? En is er d ialoog over de keu:.-.!! van indicatoren en wijze van monito

ren tussen RvC, AvA en Bestuur? 

Bevindingen en conclusie 

De aandeelhouders (c.q. de functionarissen die de gemeente of gemeenschappelijke rege

ling als aandeelhouder vertegenwoordigen) zijn intensief (volgens inten'iews met wethou

ders en H VC: "meer dan gemiddeld") betrokken geweest bi j de strategiebepaling. De 

meeste aandeelhouders realiseren 7.ich dat de gemeenten geen aandeelhouder van HVC 

zijn (geworden) vanuit beleggingsoptiek. HVC wordt door alle aandeelhouders be

schouwd als het vehike1 voor gemeenten. waarmee ui tvoering wordl gegeven aan (publie

ke) laken op het gebied van afvalbcheer. Mei de herijking van de strategie is dit verbreed 

en word t HVC door de meeste aandcelhouders tevens gezien als vehikel waarmee ge

meentelijke duurz.1amheidsdoelcn kunnen worden bewerkstell igd. Een aantal aandeel

houders is minder enthousiast over deze verbreding va n he t strategisch profiel van HVC. 

Hel proces van s trategische (her)positionering kenmerkt zich door de wisselwerking op 

twee aspecten: 

1. Verbreding van de strategie richting grondstoffen en d uurzaamheid, waarbij ook 

bedrijfsactiviteiten (of participaties) aan de orde kunnen zijn die indirect bijdragen 

aan gemeentelijke (met name) duur.laamheidsdoelstellingen. 

2. lnkadering van (financiële) risico's van deelnemende gemeen ten ten aanzien van 

de financiële kaders en de garantstelling. 

Wijz.iging van de strategische positionering van HVe is ,lanleiding geweest om de financi 

cic kaders dailrop i1an te pilssen. Door deze wisselwerking en parallelle behandeling is het 

proces van strategische positionering relatief complex gew~st. De financiële inkadering is 

- nadat strategische keuzes zijn gemaakt - tot en meI 2013 underwerp van uitwerking en 

besluitvorming geweest. Deze complexi te it is door de meeste aandeelhouders als realiteit 

geaccepteerd. Er is niet gevraagd om L'Cn pilS op de plaats. 
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Interview wethouder annex voorzitter algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling: " In 

de laatste jarcn is de directie vooruitstrevend bij hel initiëren van nieuwe projecten. En 

wellicht juist te veel verkennend en aftastend, waa rdoor het ontbrak aan focus. De gewe~ 

te focus is er mei de vastgestelde strategie en de nieuwe kaders voor financiering inmid

dels wel." 

Besluiten door de AvA ten aanz.ien van beleid en strategie worden genomen mei volstrekte 

meerderheid van stemmen. Het is daarbij dus mogelijk dal sommige aandeelhouders niet 

instemmen met de koers en strategie van HVC. 

Tijdens elke AvA geeft HVC inzicht in de ontwikkelingen in de sectoren waarbinnen de 

onderneming actief is. Er is echter geen specifiek kader vastgesteld met prcstatic

indicatoren waaraan H VC moet voldoen - anders dan de financiële kaders welke door de 

aandC('lhouders g~teld zijn. 

Uit de interviews komt naar voren dat de aandC('lhouders een sterkere rol weggelegd zien 

voor directie en RvC waar het gaal om strategiebcpaling. Hel bedrijf zou daarbij een voor· 

stel moelen voorleggen aan de AvA, op basis van de kennis en ervaring i.n de secto r. 

Door de maximalisatie van de garantstelling is de omvang van de risico's voor de aandccl· 

houdende gemeenten bevroren. Daarnaast is door de invoering van verschillende typcn 

investeringen en daaraan verbonden financiële kaders, mc..'C r grip o p hel tockomslig risico

profiel van de ondernem ing ge<:n..>i.'erd . 

Verantwoording voor hel gevoerde beleid en de gerealiseerde prestaties wordt afgelegd 

door middel van de jaarrekening en het jaarverslag. De jaa rrekening is hel financiële ge

deelte mei de balans en de winst- en verliesreken ing en een toelichting daarop. 

Beleidsdoelen en moniloring 

Het jaarverslag is een beschrijving van de gang van za ken in het boekjaar e n a ndere infor

matie zoals werkmethoden, bereikte successen en doelstellingen. van het bedrijf. De jaarre

kening en hel jaarvers lag geeft onvoldoende inzicht in de doelmatigheid en doeltreffend· 

heid van de activitei ten. Op specifieke diensten levert HVC dit inzicht aan de opdrachtge

ver; met name op afvalinzameling . 

Ü UiUlI Besluit biovergilltingsinlltallatie Middenmeer 

l ie voor hel gelIcIe jeiltfrrela(ls 1XIII dcu CI151/5 bij/r/ge 7. 

Passend binnen de corebusincss van HVC en op basis van C(!n interne studie naar de verwerkings

mogelijkheden van GFT, steil de d ireclt!ur in september 2007 voor de dan geldende strategie uit te 

breiden door t!eO verwerkingsstrategie op basis van vergisting Ie ontwikkelen. Om aandeelhouders 

verder te informeren over venverkingsmethodcn van grondstoffen als GFT vindt In oktober 2007 een 

workshop plallts over biomassa. 

Het principebesluit van uitbreiding van de strategie met vergisting als nieuwe verwerkingstechrliek 

van GFT wordt genomen in de AvA van december 2007. 

Hel besluit tot bouwen van een biovergistingsinstallatie in Middenmc..'Cr, genomen in ûe AvA van 
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december 2009, pilst binnC!n de gezette kocr.!!. 

Aandachtspunten voor de raad 

• Zorg voor een beter inzicht in hel (risico)profiel van HYC. Betrokkenen kunnen zidl 

vervolgens een correct beeld vormen. 

• Uitgaande van een disbalans tussen invloed en (financieel) risico van gemeenten: In 

samenspraak met de betrokkenen herijken en - waar gewenst - aa npasse n va n hel stra

tegisch en daannee het risiroprofiel van HVC dan wel de financiële kaders inzake ga

rantstelling en aansprakelijkheid voor verlies. Dit betekent mogelijk aanpassing van de 

Ballotage-overeenkomst. 

• Inrichten van een monitorsystematiek waamlee de beleidsrealisatie en ondernemings

doelen kunnen worden gevolgd en besproken mei de aandeelhoudende gemeenten. 

10.4 Toezicht 

D llderwcksvmgclI 

• In hoeverre zijn afwegingen Il-n aanzien van HVC terug te voeren op publieke belangen (viln de 

aandeelhouders)? 

• Op welke wijze wordt toezicht op uitvocring, prestaties, kosten en risicoprofiel door aandeel

houders georganiseerd? 

Bevindingen en concl usie 

De oorsprong van afvalverbranding als overheidsactiviteit is gelegen in het in de jaren 'SO 

gewenste en door het Rijk bepaalde regionale (provinciale) zel fvoorz.iening voor de ver

wijdering van huishoudelijk afval. Gemeenten hebben daarvoor liVC opgericht, als in

richting waa r het ingezamelde huishoudelijk (rest)afval kon worden verbrand , De opge

richte AV I kende een laag risicoprofiel: de aandeelhoudend e gemeenten hadden zich ver

plicht om hun restafval aan te bieden, en de tarieven die daarvoor werden gerekend waren 

minstens kostendekkend , 

Een aantal AVI's- zoals HVC - heeft z.ich verder ontwi kkeld lot grondstoffen- en energie

producent en opereren in hel publieke domein, maar vooral ook in de vrije sector. Daar

mee is niet alleen het risicoprofiel van de onderneming verandert, ook is de relatie tu ssen 

de publ ieke taa k (van ah'alverbranding) en de activiteiten van de onderneming vennin

derd . Een deel van de aandeelhouders legt wel het verband tu$SCn publiek (gemeenteli jk) 

belang en afvalverbranding en imnVN wante taken, maar minder het verband richting 

duurJ:aamheidsdoelstellingen (zoa ls windenergie). 

De raad van commissarissen (RvC) houdl toezicht op het beleid van het bestuur en op de 

algemene gang van zaken van de vennootschap en staat de directie met raad terzijde. 

Voorts behoeft de directie voorafgaande goedkeuring van de RvC voor di verse zwaarwe

gende bestuursbesluiten. De RvC vervult daarmee voor de aandeelhoudende gemet'nten 
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een belangrijke toezichthoudende functie. Van de huidige 9 commissarissen (incl. L'Cn vaca

ture) worden 5 commissarissen benoemd door samengestelde groepen aandeelhouders. 

De rol van de dOOf aandeelhouders benoemde commissarissen is van bclang voor een goed 

CQntact tussen HVC en de deelnemende gemeenten. Bij het' sek>cteren en benoemen van 

commissarissen door groepen aandeelhouders wordt gezocht naar een functionari s met 

een goede relatie mei de betreffende gemeenten en regio. Dal wil zeggen: weten water in 

de betreffende regio sp(.'clt (bestuurlijk, rond duurzaamheid, et cetera) en L'Cn goed kanaal 

vormen voor afstemming tussen HVC en de achterban. 

De huidige clustering van aandeelhouders voor het benoemen van commissarissen is van

uit deze optiek lue! optimaal. Bijvoorbeeld, de CAW-gemeenten en de AIjZ-gemcenten 

hebben geen vanzelfsprekende (bestuurlijke, rcgionaal-economische, et cetera) onde rlinge 

verbondenheid. UiteindeJjjk hebben beide groepen gemeenten gezamenlijk en naar beider 

tevredenheid een commissaris gevonden. Hel aantal commissarisst'n is mel9 goed werk

baar en wordt ook als maximum beschouwd om werkbaar te blijven . 

Binnen het structuurregime hebben bestuur cn RvC ten opzichte v,m een gewone vcnnoot

schap meer vrijheidsgraden voor investerings- en andere financiële beslissingen. Formeel 

stclt het bestuur - met voorafgaand akkoord van de RvC - de jaarbegroting en het jaarplan 

vast. Echte r, de (financiële) meerjarenraming waaruit deze jaarbegroting wordt afgeleid, 

wordt ter raadpleging aan de AvA voorgelegd . Het jaarplan is gericht op de lopende be

drijfsvoering en instandhouding ervan. De betrokkenheid en invloed door de aandeel hou

dende gemeenten is daardoor groter dan statutair vere ist. 

Een dilemma vormt de afstand van gemeenteraden t~1t HVC. Formeel is sprake van toe

zicht en controle op grote afstand . Dit laat onverlet dat er grote belangstelling van raadsle

den is voor het reilen en zeilen van HVC. Onder meer de algemene slechte economische 

situatie, de vraagstukken rond overcapaciteit in de markt voor restafvalverwerking en een 

toegenomen risico-aversie leidden ertoe dat met name raadsleden kritische vragen hebben 

over het functioneren van HVC en de (financiële) consequenties voor de eigen gemeente. 

Uit diverse interviews met aandeelhouders/wethouder en HVe "De positie van dE" ge

meenteraden blijft ingewikkeld . Het besturingsmodel van HVC betekent (formeel juri· 

disch) dat het bestuur van de onderneming is geprofessionaliseerd en relatief zelfstandig 

kan opereren binnen de gestelde kaders. Voor deze wijze van werken moet bij de gemeen

te raden natuurlijk wel d raagvlak bestaan. Begrip, inzicht en uitleg over het functioneren en 

presteren van HVC bij rilildsleden en andere belanghebbenden verdient aandadll." 

De afstand tol de gemeenteraden is nog groter bij gemeenschappelijke regelingen, waarin 

gemeenten hun (ge"-ame.nlijk) aandeelhouderscha p hebben belegd. De jaarrekening van 

HVC wordt vastgesteld door het bestuur van de gemeensdlappelijke regeling. Hel b li jkt, 

vanwege de gehanteerde termijn tussen ontvilngst van stukken en beshlih'onning, in de 

praktijk niet mogelijk om voorafgaand aan de AvA af te stemmen met de verschîUende 
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gemt.-entcrade n. 

Vervolgens komt in de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling wel d iverse rele

vante informatie over HVC en het aandeelhouderschap aan de orde. Bi jvoorbeeld in de 

jaarrekening van W I wordt uitleg gegeven aan de garantstelling en het totaalbed rag. Er 

word t geen toelichting gegeven op hel (reële) risico dal hierml.'e is gemoeid. Er wordt geen 

inzicht gegeven in het aandeel van de gemeenschappelijke regeling. De garantslellingspro

visie d at de gemeenschappelijke regeling ontvangt word t expliciet vermeld (en in de jaar

rekening verwerkt). 

Jaarrekening en begroting van de gemeenschappeliike regeling worden ter informatie aan 

de gemeen teraden voorgelegd. De raden kunnen daardoor wel invloed uitoefenen op (de 

beslui tvorming van) de gemeenschappelijke regeling. Hun invloed op HVC is echter be

perkt. De raden s laan in bestuurli jk 0p2icht op grote afstand van het overheidsbedrijf 

HVC. 

Tenslolle is dl' gemeenschappelijke regeli ng als verbonden partij in de begroting en jaarre

kening van de gemeenten opgenomen. 

Aandachtspunten voor de raad 

• Formaliseer de betrokkenheid van aa ndeelhouders bij beslu itvorming over strategisch 

en financiële onderwerpen waar dat fo rmeel nu niel hel geval is. Dit heeft tot gevolg 

dat structurecl l..'en d ialoog ontstaat lussen de aandeelhouders en commissarissen, 

waarmee de aa ndeelhouders hun bedoelingen, wensen en bedenkingen kenbaar kun

nen maken. Hel advies of de voord racht zijn niel bindend. Wel kan worden gestreefd 

naar - ZQ veel mogelijk - consensus. 

• Heroven vecg de wi jze waarop aandeelhoudergroepen comm issa rissen benoemen, ter 

versterking van de verbinding in deZe aandeclhoudersgrocpcn en mei ' hun' com mis

sari s. 

• Ontwikkel en stel zo mogelijk geza menlijk een loezichtkader vast waarbij gemeenten 

vastleggen op welke wijze zij hun aandeelhoudende rol vervullen richting HVC. 
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10.5 Informatievoorziening aandeelhouders 

O"derwcksvmgcJ/ 
• Hoe stelt aandeelhouder (en RvC) zich op len aanzien van infonnalievoorzicning1 1s sprake van 

een voldoende kritische houding? 

• Welke afspraken zifn er over informatie-uitwisseling ten aanzien van prestaties. middelen en 

bedrijfsvoering{risico's)? Worden d(!ze ook nagekomen? 

• ls er een informatierecht bij aandeelhouders? 

• Zijn relevante informatie tijdig verstrekt en wordt hier adequaat op gehandeld? 

Bevindingen en conclusie 

De aandeelhouders worden op ver::;chillende wijze door hel beshJur en de comm issarissen 

van HVC geïnformeerd. Via: 

1. AvA-vergaderingen 

Voor elke A v A-vergadering ontvangen de aandeelhouders ongeveer 6 weken voor 

de vergadering de stukken. Er z ijn normaal gesproken twee AvA's per jaar. 

2. Commissarissen 

De verschillende aandeelhouders verkrijgen via de door henzelf benoemde com

missaris informatie len aanzÎen van HVC, en geven de commissa ris ook de ziens

wijzen vanuit de eigen gemeenle mee. 

3. Innovatieplatform (vri jwillig) 

Het innovatieplatform is opgeridlt door HVC om aandeelhouders Ie betrekken bij 

de besluitvorming en mogelijke investeringen in de toekomst. Deelname aan het 

InnovatieplatfoIDl is op vrijwillige basis. 

4. Extranei HVC 

Alle aandeelhoude rs hebben toegang to t het· extranei van HVC. Op het extranet 

zijn alle stukken van voorgaande AvA's te vi nden (tot 2(08) en is ook aanvullende 

informatie te vinden. 

5. Individuele basis 

Aandeelhouders kunnen op individuele basis HVC vragen om informatie. Dit is 

geen formeel informatierecht op basis van statuten, maar wordt op deze wijze in

gevuld als onderdeel van de gemeenteli jke informatieplicht richting raden (hoewel 

de wethouder bepaalt of informatie ook met de raad gedeeld moet worden). 

De informatieverstrekking door HVC wordt dOOf de meeste door ons geïnterviewde aan

deelhoude.rs als proactief en adequaat ervaren. Ook op basis van de casuïstiek wordt ge

concludeerd dat aandeelhouders ruimschoots inzicht wordt geboden in Ix>schikbare in

formatie. 

Deze open houding heeft echter ook beperkingen: er blijkt te veel informatie beschikbaar 

voor afzonderlijke aandeelhouders om voldoende in- en overJ.:ichlle kri jgcm. AanvuUend 

geven armdeelhouders aan behoefte te hebben aan meer comprimeerde bestuurlijkt> sa-
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menvattingen. welke eventueel ook met de raad gedeeld kunnen worden (al dan niet ter 

informatie). 

In de periode waarop dit ondcr7.oek betrekking heeft is sprake van grote transparantie 

richting aandeelhouders-wethouders en ambtelijk adviseurs en een aanzienlijke informa

tietroom. Er is echter een punt van verzad iging bereikt: te veel gegevens leidt niel per defi

nitie lot inzicht of kennis. De d irectie en RvC zijn d aarom voornemens om informatiever

strekking in de toekomst verder te kanaliseren en te doseren. Met dezelfde proactieve aan

pak en transparantie, zonder verlies van informatie-inhoud, maar met minder omvangrijke 

gegevensstromen. 

Een aantal aandeelhouders (afzonderlijk participerende gemeenten) gL'eft aan dat juist te 

weinig inzicht wordt geboden in met name de gemeentelijke financiële consequenties en 

risico's van verschillende (nieuwe) projecten en voorste llen. Niet alleen op de korte ter

mijn, maar ook op lange(re) tennijn. waarbij rekening wordt gehouden met relevante ont

wikkelingen zoals de afnemende hoeveelheid restafval. 

Interview wethouder van een afzonderlijk aandcclhoudende gemeente: "De huidige finan

ciële projecties zijn te veel gebaseerd op extrapolatie". 

10.5.1 f/ifol'lIlf1 l ieverstrckkillg ricldi"g (CII raf CII bctrokkeu',cid vn ll ) gcmcclltcmnd 

Uit de gevoerde gesprekken met bestuurder en commissa rissen van HVCcn op grond van 

de bestudeerde casussen blijkt dat beslu itvorming en toezicht zoa ls afgesproken worden 

georganiseerd en bekrachtigd . Ook wordt de formele rol en betrokkenheid van de gemeen

teraad (zie ook paragraaf 8.7) daarbij in acht genomen. 

Verder wordt geconcludeerd dat fonneel correct genomen besluiten door de AvA, de RvC 

en het bestuur binnen de door de aandeelhouders vastgestelde kaders. niet altijd door de 

gehele achterban (met name raadsleden) worden herkend of ged ragen. Er bestaat - zo 

bli jkt ook uit de aanleiding voor de uitvoering van dit onderzoek - bij verschillende raad· 

sleden minstens meer behoefte te bestaan aan inzicht in het functioneren van het bestu

ringsmodel en de kaderstelling. Mogelijk bestaat ook behoefte aan aanpassing van het he

sturingsmodel en of de kaderstelling. 

In principe is het de wethouder-aandeelhouder die zorg moet dragen voor de gemeente

interne afstemming en communicatie, Directie en commissarissen lonen op dit gebied een 

proactieve houding, en organiseren in voorkomende gevallen - vaak in ovcrJeg met de 

betreffende vakwethouder(s) - informatiebijeenkomsten waarvoor raadsleden en overige 

belangstellenden worden ui tgenodigd . 

Geconcludeerd wordt dat het besturingsmodel. hoewel in de praktijk correct toegepast. een 

lacune loont ten aanzien van de informatieverstrekking en mogeli jk gewenste betrokken

heid van de gemeenteraden. 

Cuus Deelneming in wîndenergiepuk Gemini 

Zie vwr II/:t gd/de feitcl/relaas van dI'U caSliS b1ïlngr 7, 

100825 Regionaal rekcnkamcronderzoek HVC - 7 mei 2014 -

Onder embargo tot 18:00 uur 15 nlei 2014 

73/80 



1 IPRoN®RMAC [ 

Hel besluit tol participatie in windenergiepólrk G:!mini betreft een langdurig traject, waarbij op vcr

schillende manieren infonnalie is verstrekt door live aan de aandeelhouders. 

In aanloop naar het specifieke besluit is tijdens verschillende bijeenkomsten (tot mei 2(09) mei aan

deelhouders gesproken over de mogelijkheden om de samenwerking in HVC Ie benutten voor het 

realiseren van klimaatrloeistellingen in windenergie. nailT aanleiding Viln het klimaatakkoord tussen 

rijk en lagere overheden. In de AvA van juni 2009 s temmen de aandeelhouders In met een discussie

notie met als uitgangspunt activiteiten op het gebied van duul'7..1me energie gezamenlijk Ie ontwikke

len. waaronder de mogelijkheid windmolenlOCilties te realiseren op land dan wel te investeren in 

windparken op zee. 

In november 2010 volgt het voor51elle participeren voor 15% in Bard Offshore NL, het latere Cemini. 

In het traject van besluitvonning en implementatie worden aandeelhouders geïnformeerd via de 

rontextanalysc (onderdeel stukken AvA), in de AvA zelf en via hel jaarverslag. 

Naar aanleiding van onder andere de slechte cconomî.sche situatie vindt in 2013 door de aandeel

houders een interventie plaats en wordt de deelneming in Gemini gereduceerd tot eert participatie 

van 10%. Aandeelhouders worden geïnformeerd over de stand van zaken rond de ontwikkelingen 

van windpark Gemini via een notitie, de stukken voor de AvA en de reguliere A\'A en in een vcr

trouwelijk gedeelte van de AvA van de<:embcr2012. 

De financla l close van dil traject vindt naa r verwachting medio 2014 plaats. 

Aandachts punten voor de raad 

• Doseer en optimaliseer de informatieverstrekking richting aandeelhouders c.q. de hen 

vertegenwoordigende functionarissen. Het verstrekken van veel gegevens :wals in de 

huidige situatie (herijking strategie, voorstellen voor nieuwe investeringen of deelne

mingen) levert niet per definitie beter bruikbare (gewensie) informatie. 

• Optimaliseer de informatieverstrekking richting overige belanghebbenden binnen de 

gemeenteli jke organisatie. Met name op maat gesneden informatie ten behoeve van 

raad/ raadsleden. Dit betreft zowel de reguliere jaarrekening en jaarverslag, a ls ook in

formatie mei betrekking lOl voorste llen voor (nieuwe) investeringen of deelnemingen. 

• Stel een informatieprotoooi op waarin afspraken worden gemaakt over de onderwe.r

pen en wijze van informatievoor.dening rich ting belanghebbenden (Rve, Aandeelhou· 

ders, college en raad). 

10.6 Oordeelsvorming 

Olldcrzocksvragell 

• In hoeverre hebben aandeelhouders blijk gegeven van oordeelsvorming over de publieke taak 

van HVC? 

Bevindingen en concl usie 

Uit de casuïstiek blijkt dat het merendt.'el van de aandeelhouders l.'en positicf·kritisci1e 

houding ten aanzien van HVe hebben. Daarbij blijkt dat de aandeelhouders - op basis van 
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dezelfde stukken - tot verschillende inzichten komen. 

Bij de oordeelsvonning maken sommige gemeenten gebruik van een overlegstruchJUr; al 

dan niet in C R-verband. Daarbij hebben gemeenten zowel ambtelijk als bestuurlijk voor

overleg, waarbij men op basis van de AvA-stukken technische vragen aan HVC kan stel

len. Op deze wijze functioneren in elk geval de drie onderzochte CR-en en de gemeenten 

in de kop van Noord-Holland (inclusief Smallingerland). 

Voor de overige gemeenten geldt dat zij op individuele basis tot een oordeel over de stuk

ken voorde AvA komen. 

Uit de interviews komt naa r voren dat ve rschillende aandeelhouders kri tisch zijn over de 

gevraagde besluiten en de informa tie die de beslui ten onderbouwen. Hoewel men het idee 

heeft dat de stukken compleet zijn, mist men vaak de politiek-bestuu rli jke sensitivi teit in 

de aangeboden documentatie die voor een adequate gemeente-inteme behandeling ge

wenst wordt geacht. Deze aandeelhouders verwachten van HVC een beter "op maat van 

de gemeente gesneden" ui twerking van het gevraagd!.' beslui t. Dit is met name ten aanzien 

van risico's en investe ringen een belangrijk aandachtspunt. Andere aandl..'C.lhouder

wethouders waarmee wij hebben ges proken zijn zelf goed in staat om informatie voor in

terne communicatie (ook richting de raad) op maat te snijden. 

Oe stukken die ter beslu itvorming aan de AvA worden voorgelegd, zijn overzichteli jk en 

inhou delijk concreet en duidelijk. De omvang van de bijlagen (ter toelichting van de con

text, nadere inhoudelijke duiding, et cetera) is groter. De complexiteit van de onderwerpen 

vraagt soms om meer uitleg. Deze complexiteit is rea lite it, en vereist daarom aandacht van 

betrokkenen. 

Stukken worden circa 6 weken voorafgaand aan de AvA verspreid . De beschikbare tijd 

voor aandeelhouders om zich te verdiepen in de materie is in principe ruim genoeg. Dit 

wordt in de interviews met aandeelhouders ook bevestigd . Echter, voor behandeling bin

nen de gemeenteli jke organisa tie, zoals met de raad of raadscommissie is de tijd vaak (te) 

kort. 

Echter, strategische onderwerpen en investeringsvoorstellen worden vaak in twee AvA's 

behandeld . Oe eerste behandeling in de AvA is beeldvormend en/of opiniërend . Het on

derwerp en (al dan niet aangepaste stukken) komen dan in de daaropvolgende AvA (na 

een halfjaar) te r beslu.itvorming aan de orde. Voor gemeente-interne behandeling van deze 

besluiten hebben gemeenten voldoende tijd. Dit in tegenstelling lo l de reguliere jaarstuk

ken. 

Ter ondersteuning van de oordeelsvorm ing door de aandeelhouders, worden zowel op 

aangeven van aandeelhouders en/of op initiatief van het bestuur Viln HVC zelf. externe 

deskundigen gevraagd een onafhankelijke beoordel ing van risico's en perspectieven te 

geven. Dit is onder meer gebeurd bij de besluitvonning over de strategische positionering 

van HVC. 

De AvA was in principe akkoord, maar ailndeelhouders hadden ook onzekerheden over de 
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voorgestelde strategische koers en (financiële) risico's. In gesprekken met bestu ur en com

missarissen is aangegeven dat de externe onderzoeken zijn gedaan ter gerusts telling, maa r 

óók met hel uitgangspunt dat de uitkomsten en bespreking van die onderzoeken tot aan

passing van het beslui t (en daarml,.'C de stTategie) had kunnen leiden. 

CilSUS Herijking nn de slTategie 

Zit t>OOT I/el geilde ftil t'l ITelrllls 0011 dcu CaSUS bij/agt: 7. 

Eind november 2011 doen de Flevolandse gemeenten een vcr.roek aan de Raad van Commissarissen 

tot het laten ui tvoeren van een extern onderzoek.. Doel van dit extern onderzoek is encnijds een 

beeld vormen van de strategische koers van HVC en de (fi nanciële) risico's en anderzi jds om hier

over een oordeel tc geven en indien nodig de strategisch" koers aan Ie p..lsscn. 

Gedurende het proces van herijking zijn undeelhoud~rs intensief betrokken geweest. Een bestuurlij

ke klankbordgroep, bestaande uit 12 aandeelhouders (drea 89,0% van het geplaatst kapitaal), is be

trokken bij de opdrachtformulering. bespreking van tussentijdse bevindingen en bespreking van 

eindconclusies. 

De informatieverstrekking aan de aandeelhouders is breed en uitvoerig. Voor alle aandeelhouders 

vindt eind januari 201 3 een plenaire startbijeenkomst plaat:;, 8 maart 201315 e1!n bijeenkomst van het 

innovatiepla t/onn over duurzame ambities en de rol van HVC. '" april 2013 vindt een plenair voor

nVl'rlcg plaats en 25 april 2013 een extra AvA waarin de herijkte strategie wordt vastgesteld. Bij de 

startbijeenkomst en het innovatieplatlorm zijn naast de portefeuil1ehouders ook alle contactambtena

ren uitgenodigd. 

Aandachtspunten voor de raad : zie paragraaf I DA en 10.5. 

10.7 Interventie 

Olldcrzoeksvrngell 
• In hoeverre gaat de door aand\.'Clhouder Ie dragen publieke verantwoordelijkheid ook gepaard 

met bevoegdheid (om Ie kunnen bijsturen)? 

• In hoeverre hebben aandeelhouders gcmtervenieerd? 

Bevindingen en conclusie 

Allereerst moet worden geconstateerd dal de aandeelhoudende gemeenten aansprakelijk 

zijn en blijven voor een eventueel verlies van de HVC. D(> financiële verantwoordelijkheid 

is g root. en de invloed is (wettelijk verplich t confoml he t structuurreg ime) ingeperkt. 

De AvA bepaalt de strategie en de kaders waaraan en waarbilmen directie en RvC uitvoe

ring geven. Fo rmeel hebben de aandeelhouders de mogelijkheid om het bes turingsmodel 

van HVC aan te passen. De AvA is bevoegd de statu ten te w ijzigen. Voor zover bij de sla

tuten de bevoegd he id tol wijziging mocht zijn uitgesloten, is wijziging niettemin mogelijk 

met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is verte

genwoordigd . 

In de p raktijk worden aandeelhouders ook voorafgaand aan belangri jke besluiten die fo r

meel door directie en RvC bekrachtigd kunnen worden, geïnformeerd en gehoord . Dil 
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betreft ook besluitvorming d ie strikt {ormee! niet met de A vA besproken hoeft te worden, 

waarbij di rectie en RvC bewus t de dialoog zoeken met de AvA. Dit wordt gedaan vanwege 

de maatschappelijke en gemeentel ijke context waa rin HVC zich bevindt. 

De verbreding van de strategie van a fvalverbranding naar duurzame energie heeft het 

risicoprofiel van de onderneming veranderd . Mede daardoor hebben aandeelhouders de 

behoefte gekregen om het risico te beperken door middel van maximering en inperking 

van de garantstelling tot investeringen met een d in..>cte relatie to t de wette lijke taak - op het 

gebied van afval · van de gemeente. 

Ten aanzien van de aanpassing va n de garantstelling (maximeri ng en afbakening tot type 1 

projecten) is di t in het verleden ook effectie f uitgevoerd. Daarbij hebben de aandeelhouders 

de ga rantstelling gemaximeerd en is gekozen voor het di fferentiëren van de gcmccntc.lijke 

garantstelling en deelname naar verschillende typen investeringen. 

In een aantal inte rviews word t aangegeven dat de publieke verantwoordelijkheid voor het 

gevoerde beleid van HVC met name bij duurzaamheidsprojecten gevoelig ligt. Niet a lle 

aandL'Clhoudcrs vinden HVC de geschikte constructie om gemeenteli jke duu rzaamheids

doeJstdlingcn mee te verwezenlijken. Enerzijds omdat de gemeente soms al in andere 

duurzaamheidsprojecten builen HVC investeert en ande rzijds omdat gemeen ten de om

vang va n HVC en de risico's bij d uurzaamheidsprojecten te groot achten. 

C.uus Herijking van de strategie 

Zie voor lIel gdu:/efrilrnrdllflS Vilt! deu mSllS bij lilge 7. 

Een goed voorbeeld van interventie door aandeelhoud~rs is de casus herijking van de strategie. Bij 

deze inte.rventit' zijn door enkele aandeelhouders zorgen ui tgesproken, en al hoewel de directie en 

RvC van mening waren "dat deze onrust voor een grool deel niet terecht is". is door hen wel gerea

geerd op de wens van deze (minderheid van) aandeelhouders met het instellen van een extern on

derzoek. 

In een gesprek tussen vertegenwoordigers van de bestuurders van Flevolandse gemet!Jlten en de 

directie en RvC van HVC in november 2012 spreken de Flevolandse bestuurders hun zorgen uit over 

de finandi! le si tuatie van HVC en de wijze waarop de aandeelhouders in staat worden gesteld om 

betrokken te blijven bij de keuzes d ie in dat licht moelen worden gemaakt. In dit overleg wordt te

vens voorgesteld "dt' actuele lange termijn strategie van HVC te taten toetsen door een externe partij, 

in opdracht van de gezamenlijke aandeelhouders." Naar aanleiding van di t overleg sturen de Flevo

landse gemeenten een verzoek tot laten uitvoeren van een extern onderzoek. Ook lSW geeft begin 

december 201.2 via een brief aan HVC opdracht te willen geven voor het ontwIkkelen van een nieu

we/aang\!paste visie en missie waarbij de relevante context en de markt van afvalverwerking in beeld 

is gebracht. 

In de AvA van december2012 nemen directie en RvC van HVC naar aanleiding van de brieven van 

de Flevolandse gemeenten en ISW het voorstel van de Aevolandse gemeenten over " ... om met in

schakeling van een exlern bureau de strntegische visie Ie herijken.". 

Aanda chtspunten voor de raad 

• Fonnali seer de praktijk waarbij aandeelhouders voorafgaand aan belangrijke besluiten 
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die formee l door directie en RvC bekrachtigd kunnen worden. gcïnforml'erd en ge

hoord worden. 

• In de strUCh.lUrvennootschap is het niet mogelijk om de betreffende bevoegdheden die 

(wettelijk) aan de RvC toevallen, terug te leggen bij de AvA. Wel is hel mogelijk om 

een (niet bindend) recht op voordracht of advies inzake de betreffende onderwer

pen/besluiten aan de AvA toe tc kennen. Dit heeft to l gevolg dat structureel cen dia

loog ontslaat tussen de aandeelhouders en commissarissen, waarmcc de aandeelhou

ders hun bedoelingen, wensen en bedenkingen kenbaa r kunnen maken. Het advies of 

de voordracht zijn niet bindend . Wel kan worden gcst rt.'Cfd naar - zo veel mogelijk 

consensus. 

10.8 Verantwoording 

OllderzocksvragcII 

• In hoeverre zijn in begroting en jaarverslag doelstellingen, prestaties, kosten, risico's en bijbeho

rende beheersmaatregelen gepresenteerd? 

• Bieden begroting en jaarverslag voldoende informa tie om decharge te kunnen verlenen? 

• Op welke Wij7.e legt aandeelhouder verantwoording afl 

Bevindingen en I:ondusie 

De verantwoording over het gevoerde beleid door l-IVC richting de aandeelhouders is 

adequaat ingericht. Dit betreft de regu liere behandeling (en vaststelling door de AvA) van 

de jaarrekening. Ook op basis van de casusstudie word t geconsta teerd dal jaarverslag en 

de jaarrekening de basis zijn voor de structurele te rugkoppeling over het gevoerde beleid . 

De aanlevering (door bestuur en commissarissen van HVC) en behandeling van de betref

fende documenten (AvA) is exclusief gericht op de vertegenwoordigende aandeelhouders. 

Dit is conform de afspraken en formeel corn.'CI.. 

De gemeentL>-intemc behandeling valt bui ten de verantwoordelijkheid van bestuur en 

commissarissen van HVC. In principe is het de wethouder-aandeelhouder (dan wel het 

college als geheel) die zorg moet d ragen voor de gemeente-interne afstemming en commu

nicatie. Indien d aart)m wordt verzocht, vervu.llen d irectie en/of commissarissen HVC hier

bi j een ondersteunende rol. Aandeelhouders e rvaren de proactieve houding van HVC 

waar het gaat om verantwoording in de gemeente als prettig en constructief. 

Uit de interviews komt naar voren dat aandeelhouders een gebrek ervaren ailn geschikte 

documenten om de raden mL'C tc info rmeren. De AvA-stukkcn rijn daarvoor te uitgebreid 

en onvoldoende toegespitst op de informatiebehoefte van raadsleden. 

Casus Besluit biovergislingsinstallalie M.iddenmeer 

Zie voor het gelrde foiltlm~/Jlas 0011 deu casus bijlngt 7. 

Verantwoording viln de realisatie van de biovergistingsinstallatie in Middcnmcer vindt plaats via het 

jaarverslag en de contextanalyse. In de iaarverslagen van 2011 en 2012 en de conlextanalyse van 2011 
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zijn de vorderingen van de reill is.,tie van de biovergislmgsinstalliltie opgenomen. Er wordt geen 

directe koppeling gemaakt met de doelstellingen viln de afzonderl ijke gemeenten. Gemeenten zijn 

:reU verantwoordelijk voor het monitoren van hun afvalbeheerbelcid. 

Aanbevelingen: zie paragraaf 10.4 en 10.5. 
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4 LIJST VAN GESPREKSPARTNERS 

Gemeente! gemeenschappelijke regeling Gesprekspartners Functl~ 

." 9evrer~Jk. HeerMkerk, Dhr. RJ . Unnekamp Vllortltter AlJZI wethouder Zaaruli'ld 
V~$en Zaanstad Dhr. D. Dulo~1c Bel~dsmedewer ker 

Ber&en NH Ohr.C. Roem W ethouder 

Dhr. M. Scllroor Afdelingshoofd 

Mw. K. Boomstra BI!I('idsme<!ewerker 

Dhr. T. Kooi man Raadsgriffier 

Cil str lcum Dhr. E.F.G. Meijer Wethouder 
Dh r. PJ . Markowskl Afdellnasmanagl!f WIJ~beheer 

Dhr . M . Konijn Beleldsmedew...-Icer Financiën 

Mw. M r. V.H. HOfnstra Raad.griffier 
<AW Orechlerl ind, EnkhullCfl. Dhr. Drs. RJ.louwman Voorzitter CAW I wethouder Hoorn 

Hoorn. Koggenland. 

Medembli k, Opmeer, Sted e 
BrOK 

Oen Helder Mw. S. der! Duik Wethouder 
HeerhuGowaard Dhr. G.E. Oude KoUe Wethouder 

Mw. MI . E.A. Schrelner Raads rlfll er 

""" Dhr. W.C.H Van Ueshou t Dl rec tl!Uf 

Dhr. J.van Raaij Manalef Jurldluh .. zak~ en 
dl r«tle!i«reta rlaat 

Mw. E. Vos-Brandje:!; M3nal~r Stntegl" & Aandeel houders 

Oh r. A.V ..... berlc Voon, ner Raad van Commissarissen 
Dh r. S.H. Blnnendl"k Ud Raad van CommlssH1ssen 

lel ystad Ohr. W. lansen Wethouder 
Dh r. C. Berntsen Bel "i d s rN<It':Wer ker 
Dh r. UA uil Beleidsmedewerker 

Noordoosljlold ..... Ohr . P,.Poppe Wethouder 
Dhr. M. va n Brussel Beleidsmedewerker 
Dh r. R.f . Wasslnk Raads rlHl er 

PurmNend Dh r. RJ . Helm W"thoud", 
Dh r. O. RlentJes Concerncontr oll e r 
Mw. Drs . l.f . Kammlnga RaadsgrIffI er 
Dhr. B. Meuienberll Raa dslid Stads art!! Purmt'rend 

Sc haB"" Dhr. S. van der Veek Wethouder 
Dh r. G. Meijel Teamle-ldef Flnanc1èn en BelastIngen 
Oh, . P. Wildschut BeleldsrN<lewerker MIIII!IJdlenst 

Small ingelland Dhr. E. Ber«o51 W<!thouder 
mw.f. van der Veen Beleidsmedewerker 
Dh r. f . van der Heide Ra ads rlffier 

Te>e e l Dhr. F. R. Visman Wethouder 
Dhr. G. Berkelder Beleldsmed~ lcer 

Dh r. P. Mo ree Beleidsmedewerker f inanciën 
",k Dhr . G. Pos t Wethouder 

Mw. D. Kaplteln Bcleldsmedcwelkcr a fvalln l amcllng 
Ohr.W.Zoer fln anclpej controller 

Wl -Al kmaar ",.0. Al kmaar. 8erg«o. Castricum. Ohr_ I. P. Nagengast MBA Waa rnemend voorzlll .... Wl, _thoud .... 
Gra h-Oe Rij p, liarenkarspel . gemeente Alkmaar 
Heerhugowa3rd. Heiloo, 
Llng~IJk. Niedorp. 
SchefrT\('r, UII&f!f!$ t 
Wormerland 
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5 GESPREKSLEIDRAAD 

Gespreksonderwerpen gemeenschappelijk onderzoek 
Het gesprek start met een kennismaking. Desgewenst geven w ij II meer infomlatie 

over de aanpak en de beoogde doelen van het onderzoek 

In het interview met u willen wij graag ingaan op de rol en betrokkenheid van de 

gemeente (c.q. gemeenschappelijke regeling) als aandeelhouder van HVe. Zowel in 

het algemeen als ook in specifieke trajecten 7.oal5 beschreven in de bijlage (de herijking 

van de stra tegie van HVe, de bouw van de biovergislingsinslallatie te Middenmeer en 

de participatie van HVC in windpark Gemini). in het vervolg worden de onderwer

pen benoemd die wij graag met u bespreken. Uiteraa rd word t u in de gelegenheid 

gesteld ander onderwerpen toc te voegen dan wel specifieke accenten te leggen. 

1 . Algemeen 

a. U bepaalt als aandeelhouder· grotendeels, binnen de wetteliike kaders· de 

vorm en inrichting van het bes turingsmodel. Wat vindt u van de inrichting van 

het huidige besturingsmodel van HVC in het algemeen? 

Wat zijn voor u de belangrijkste aandachts- of ontwikkel punten? 

b. Wat is uw ervaring met uw rol en betrokkenheid als aandeelhouder van HVC 

in het algemeen? 

c. Heeft u als aandeelhouder voldoende invloed en zeggenschap in de besluit

vorming over alle besluiten? Heeft u als aandeelhouder voldoende mogelijkhe

den om bij te sturen? Over welke soorten besluiten zou u meer of minder in

vloed willen hebben, en waarom? 

d. Heeft u voldoende informaties en kennis om uw rol als aandeelhouder te kun

nen vervullen? Wordt u daarin ondersteund, en zo ja op welke wijze en wal is 

uw ervaring daarmee? 

e. Is de rol van eigenaar/aandeelhouder en opdrachtgever in uw gemeente wel of 

niet gescheiden en waarom? 

2. Herijking en bepaling koers en strategie van HVC 

a. Is het publiek belang van het aandeelhuudersch<lp in HVC voldoende onder

bouwd en/of duidelijk, concreet? Waaruit blijkt dit? 

b. Hoe beoordl..>elt u de rol en invloed van de aandeel houder bij herijking en bepa

ling van de koers en strategie van HVC? Heeft de aandeelhoud er voldoende in

vloed? 

c. Heeft u met betrekking tul de herijking van de strategie contact gezochl en gc

had met uw medeaandeelhuuders? Wat is uw ervaring daarmee? 
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d. Niet alle aandeelhouders hebben de uitkomsten van de recente herijking van de 

strategie onderschreven, welke consequenties heeft' dit wat u betreft? 

3. Voorstellen en besluiten over investeringen en deelnemingen 

a. Op welke manier wordt u over (nieuwe) initia tieven vanuit J-IVC geïnfor

meerd? Is di l volgens u voldoende, en is dit tijdig genoeg? 

b. Sluiten de (voorstellen voor) invt'Slerings- en deelnemingsbesluiten van de Df

gelopen - zeg vijf - jaren in uw optiek aan op de vastgestelde koers en strategie 

van HVC. 

c. Zijn e r - naast de AvA - andere momenten waarop u als aandeelhouder geïn

formeerd word t over komende besluiten, voortgang van projecten, etc.? Is dat 

vOQr u voldoende (wat betreft frequentie, inhoud, gesprekspartners, elc.)? 

d. Wa t is uw e rvaring met de paralJelIe processen bespreking en mogeli jke aan

passing van de garantstellingsregeling (artikel 9. van de Ballotage

overeenkomst) enerzijds, en besluÎtvonning over (nieuwe) investeringen of 

deelnemingen anderzijds? 

e. Hoe beoordeelt u de bevoegd heden van de aandeelhouder c.q. de AvA in rela

tie tot de verantwoordelijkheden? 

4. Beeld- en oordeelsvorming 

a. Is sprake van evenwicht in kennis en betrokkenheid bij de aandeelhouders, de 

raad van com missarissen en de d irectie van HVC? Wa t z ijn eventuele aan

dachtspunten? 

b. Heeft u voldoende infonnaties en kennis om uw rol als aandeelhouder te kun

nen vervullen? Word t u daarin ondersteund, en zo ja op welke wijze en wa t is 

uw e rvaring daarmee? 

C. Wat betreft uw standpuntbepaling: op welke wijze heeft u contact met" uw me

dcaandeelhouders, uw College, de Raad over de stukken van de AvA? Op wel

ke w ijze heeft u dit contact? Is hiervoor voldoende ti jd beschikbaar? 

5. Financieel kader 

a. Is het nul of de relevantie van de voorstellen en besluiten inzake investeringen 

of deelnemingen voor de aandeelhouders voldoende duidelijk en onderbouwd? 

Zijn voorstellen en besluiten terug te voeren op publieke belangen? 

b. Op welke manier wordt u ge"l~nformeerd over de fi nanciële consequenties voor 

de eigen gemeente van d€' in vesterulgen van J-I VC? 

c. Zijn de mogelijke consequenties (fi nancieel, juridisch) van investe ringen door 

HVC voor u vol doende helder binnen de beslu itvorming? 
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6. Toez.icht en controle 

a. Heeft u - na besl uüvorming in de AvA - voldoende ÎnstTUmenten om de uÎl~ 

voering van besluiten tc controleren als aandeelhouder? Wordt u daarin onder

steund en zo ja op welke wijze? 

b. Zijn de aandeelhouders gezamenlijk voldoende in staat om toezicht en controle 

uil te oefenen op het functioneren en presteren van HVC? 

Zijn er voldoende 'checks and balances'? 

c. Mede ten behoeve van de aandeelhouders vervult de raad van commissarissen 

(RvC) ten aanzien va n het bestuur (de directie) cen belangrijke toezichthouden

de en raadgevende fOI. Wat is tlW erva ring met dC7.C toezichthoudende en 

raadgevende rol van de Rvc? Hoe gl.'Cft u invulling aan uw rol bij de benoe

ming van commissarissen? 

d. Heeft u als aandeelhouder voldoende instrumenten om uw college en gemeen

teraad te informeren over het functioneren en presteren van HVC? 

7. TOl slol 

a. Welke overige aandachtspunten ten aanzien \'an hel proces of de inhoud wilt u 

de ondeo.oekers meegeven? 

100825 BIJLAGEN Regionaal rckcnkamcrundcrzoek HVC · 7 mei 2014-

Onder embargo 10118:00 uur 15 mei 2014 

19/64 



J IPR-N®RMAG [ 

6 OVERZICHT AANDEELHOUDERS HVC 
C)'II.nluUe de-elnl!l'fl<"/'S NNltl~ 

I~' 
1/1/2013) , •• Heemske~. 8eveI'wIjk, Velun, bandu~d '" , <.OW Hoorn, Medembll ~ OplTlHr, Enklluhlfl. Stedtllloec, '" O,echlertand I(,,~ta"d , 

"" .I\Ikmul. IllerCe1, ~naedllt. Hefflluao .... iilfd, SUlermoer. '" G ... fd-Oe AiJ j), W("'n~land, UI,,~~ Cawl~um. Hei loo 

• Gftudo Oord",ehl, Sl ledrecht,.lwllncllfCht 1'1 pe<ld'Kht,. '" Hlfdl n~veld-Gies , endam, God ... I!.m, Glenenlanden, 
~dlm.lederl~, Molenswaa'd. Alb lllll.dam. H·j 
Ambacht , lemH1ltf . .."". " , 

.~- Holland •• K. OOfI " , i(!fT\ftf\!e Schale-l (IneL fusl. H.renun~ en llJpe) " • 1~le ZetY.ng • , Iemetflle "....,. " " .~- o..n Helde< m 

" 1~le 'n" U 
U ,_te PUfmennd '" " -- StrQ!II!'I&eo'land " " ...-" "_ . '" " -- "'~~ .. 
" -- leI't'Sud " " ,_te Noordoo.tpoIde" " " -- "'. U 

" Iemeetlle Wes tla nd "0 

" Sli booerwert l"l 2009 Wal'"ch.ol'P''' m.U.V. HHNK '" n HooaMtnv. ildsdlil p ~11. nd. Noordl'<kw;o.lIer , 
ToL111 llli 
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7 FEITENRELAAS 

Toelichting 
In deze bijlage wordt het feitenrelaas gepresenteerd van de drie geselecteerde casus

sen: 

1. Deelneming in windenergie park Gemini 

2. Hel besluit tot een biovergistingsinstallatie Ie Middenmeer 

3. Herijking van de strategie HVC 

Het fcitenrclaas betreft een chronulogisch overzicht van hel tra ject met betrekking lol 

he t investe rings- of participatie besluit. In dit feitenrelaas wordt de volgende feiten 

inzichtelijk gemaakt: wie is op welk moment betrokken in hel beslu itvormingstrajecl 

en in welke rol of hoedanigheid (informerend, beeldvormend, oordeelvormend, he

sluitvormend). 

Aan de hand van deze casussen worden in de interviews met de betrokken wethou

ders-aandeelhouder de rol, betrokkenheid en ervaringen daa rmee nader verkend en 

besproken . 

I.n de beschrijving van hel feitenrelaas wordt onderscheid gemaakt in de volgende 

fasen: 

• l"it;ntiejjns~ waarin wordt gekomen tot een voorstel tol hel tc maken besluit, 

ook wel informatiefase. 

• BeslJlitjase waarin het voorstel to t een besluit wordt gedaan, vooroverleg 

plaatsvindt over hel te nemen besluil en hel uiteindelijk besl uit word t geno-

men in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 

• lmpleme"fntiefase waarin het genomcn besluit wordt geëffectueerd . 

• Evnlllfltil!fasl! waarin hel genomen besluit wordt geëvalueerd en eventueel 

wordt aangepast. Evaluatie kan een projectmatig karakter (projectevaluatie) 

of een structureel/regulier karakte r hebben (bijvoorbeeld verantwoording 

jaarverslag). 

Voorts wordt met kleuren hel karakter van de betreffende gebeurtenis geduid. Daarin 

wordt onderscheid gemaakt in: 

esluitAVA 

I oorstel 

BeeI dvormende- of opl " Ib"ende bespreklog/convnu"lciJtie 
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a. Gemini 

1Ie.luh 11>1 Hel .............. HVC ... .. ""' ..... Gem lnl 

lnllllll", 
ZOM 2DO~ 2010 1011 laU zou 

Va<"'''lIn. ~lscu .. ; ..... '' 

!)U""."'" ErNIrlfle In ',,"A 

9· 11-2010 

8 ... 11111 "" rUcl po~e In%) 
eNto OlfshOfeNll n AvA 

_Z011 ll).J-ZOll 

hutop.,Uclp.ti. K."n!o,eYI".nn 

I~ In ~ ... proJ""l 1",,0_ Mbl ... 

ti·IJ ·ZOII §·7_Z0U 

&001111. "'J>lI1"1 von NotUle .. n .. ndeel Mud .... <lol 

nn.l""lorl f\l van _n."", In GemlhI wtlfd, 

A. InitiatIef 
Datum Onderwer Inhoud ToelIchUn en verwonder unlen 

Tot mei 

2<'09 

MIII :ZOOi 

TIjdens versclliti ende bIjeenkomsten Is naar aanleiding van het kl lrnaat3kkoord lusnn riJk en lagereoverkeden met 
aandeelhouden gesptokw over de ITIOSel lJ kheden om de samellwerklng h, HVC te benutten voor hef real iseren van 

kllmaatdoeistelUngen in windenergie. 

Discuss ienota Duururne 
lnerale 

StlIlIJs: Ter beslultvorml ng 

Oedlscusslenotil bevat diverse scenario's om te InVi!Steren 

In duurtan:!t entfllt, waarMder het voorstel om 
wlndmoienloCilUes te tHlJseren op land diln ~ ti! 

Investerellin wlndpilrken op let!. 

Bron: Ra! d van Commissarissen e!'I Dlre.;.tle !2009, mei). Oiscumenoto Duu/lomemergle. Nota aan Algemme VergaderingviIn Aandeelhouders 

lS-6-2009 Vaststell ing dlscus$le-rootJ Aandeelhouders stemmen In met deul18angspunterl VoIn de 

Ouurzilme Energie In AvA. discussienota OUUrzilrm' Energie en met het beginsel om 

activiteiten op he'lgebled viln duurzame energie g&amerlllJk 
teontwlkkelen. 

StatuS! 8eslultvormend 

Del/Oorlitter condl.Jd~ dat 'het felb~nJk ondernemen van 

d ie activitelier afhankelijk 1$ viln een nil~e tlltwerklng.' 

De i1i1ndeelhouders staan posltieftegenoOlt't de ontwlkkellna 

ViJn d uurzilmeenefgle. Zij geven wel aan dat: 

- OUurumeenef8le Been core business 15 
- liVC aUeetl uil deslu.mdlgheld dlentte Investeren 

- HVC reio:erolng dient te houden met rlslcQ's 

- H\IC rekening dient te houden metsubsldleverlentng 

VertesenwoQrdlgd kapitaal ter verailderlnR: 
2546 aandelen A {96%) 

Bron: HVC 12009). Verslag Vin de Alg~e Verpderll!,l viln Aandeelhoud~ vil n4e /'IV Huis vuilcentra le N·H d.d . ~Junl ~ 
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8. Beslui t 
Diltum Onderwer Inhoud Toellcht in en verwonder "nt~n 

18-11-2010 Voorstel tot l S!J6 
participatie in willdpark 
Bard Offshore NL 

StrUus: Ter beslultvormlnll 

Voorgelegd be!. lult: '111 begiJ'l$~ goedkeurlllg te verlenen aan 
een parrlclpatle van 1S!J6("'30 MW)ln liet Nederlandse 
wlndop·zeeproject "BAAD Offsllore NU8 van Bard G!)1bH voor 
een bedrag van {72,7S milJoen, te financieren tonder 
hoofdelij ke prantstellina door de aandee111ouders, onder 
voorbehoud van een nadere beoordellna door de Raad van 
Commissarissen van de uitkomsten van een Juridisch, 
f1 nancleel en technlscll due-dilisence-onderzoelc, wnrultde 
/JIaler!i!JeJulst/leid bliJkt van de In liet voorstel 
geforlTHJleerde Uitgangspunten die ilan het project ten 

arondslagllggen. 

Blon: Direcrle en Raad van CommlnarCuen (2010, I november). Porrldporfe In project Wlndporn Bard Offshore HL Notitie aan Alllemene 
VerlladerlnllvanAandeeihouders . 

9-12·2010 Beilul t participatie (1S%) ~overille aanwel:llle aandeelhouders besluiten met 
BARD Offshore NLln AvA aJaem«le stemmen In bealnsel goedkeuring te ve-Ienen aan 

het op 11 oktober 2010 voorgelegde bes lulL 

Een InvesWlnll met ultslultln,van 
artikel 9 van de ballobJae-overeen~ornst, 
ofteweIlOnder hoofdelijke 
prantstelling. 

FinancierIng uitsluitend met vreemd 

vt!lmogen:op 1I'0nd van het In 2006 
Benomen besl uit tot beperkIng van de 
lIarafitsteilJna biJ nleuwelenlnael UIt 

fInancierIn, Viln afvalverbranding'. 

Oegemeente Aimere onthoudt zich van stemmen. Almere onthoudt zich viln stemmen 
'Waterschappen liJn verdeeld OVI!f dit Inarlef, 'all$'metI nIet doorda t de gemeente ntet In staBt WilS 

11'1 meerderheid teaen hetvoo~teI . Dm voor8faaande~an ,deAvAeen 

standpunt In te nemen. 

Status: Seslultvormend 

Vertesl!Tlwoordllld kapllaal ter vefgaderlna: 
2.547 aandelen A (91%) 
397nndi!len B (100'16) 
Alme .... ' onihoudt tlch van stemmen. 

Bron: HVC (2010) , !le$lutll!TlllJst van deAi llemenevergad!'Tlna van Aandeelhouders van NV HVC d.d. 9 decembef 2010 

Bron: Directie en raad van commissa r issen (20U . 27 mei). Financiering von HVC, {lonzer ~oo,~n discussie. Notlrleaan Algemene Vergadering van 
_~\>M!Ler".~ . ________ _ 

Dec 2DI D- Rapportag"du" diligence Ui!Voerlng van due diligence onderzoek door Raad viln 
Maart 2011 onderzoek CommÎsnrlsslI!n. 

Iron: HVC 12013j. mw. Vos 

Aan de lIand van dit onderloeIt besluiten 
de leden van de Raild van 
commlssarlUlI!n dat voldaan is un dil! 
milterli!te Julstlleld van de In liet 

voorstel geformuleerde ullgil ngspunten. 
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C. Imple mentatie 
Datum Onderwe' Inhoud Toellchtl" en verwonder unIe" 
Muft 2011 Eerste partItIpatle van 10,," 'Eind maart 2011 hHfI rN HVC Hn 33,3" belillllin zowel 

BullenTO bv als leeTO bv verworven , de totale koopprijs van 

dele participaties bedruct< 15 mi lJoen •••. BultenTO bv en 
ZeeTO bv maken onderdeel uit viln eetI &roep 

Y8InoolSchappf!ll die SilITlI!fI het wlndpa.k Gemlnl vormen.~ 

Mldd~s debftilngen In BullenTO bv en ZeeTO bv heeft NV 

HVC per nldo een belinl Yin 10" In hel totale windpark 
Gemlnl. NV H\IC heeft de verpllchtlnl om bi l finanel .. 1 dose 
van liet windpark Gemlnl hur belang ui l Ie breiden van 10" 
naar 15" viln liet eigen venn01en, en heelt h ierbij levms de 

verplichting om het benodlBele kapitaal van dat deel Viln tiet 
eisen vermogen te financieren: 

suws: Informerttld 

Bron: HVC (2012). JaarventilB 101.1 

30-5-2012 Kennlsgl'llln,van leleol@!! 

turbines voor hetGemIni 
proJed In AvA 
Satus: Informerend 

Bron: Ol rectie en Raad van commluarlncn (2012, 30 mei) . Update (ontexlllnalyse. Notitie aan de AI,emene VCfliderlnl Vin Aandeelhouders 
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D. Evaluatie 
Datum Onde.wer Inhoud Toellchtm en verwonder unten 
6·11·2012 Voorstel wljvllng val'! 

financiering van 

betaa nde Investel'lnSI!f1. 

Voorstel 'In te stemmen met eeIltemporlserlng van de 
a:eraamdeatbouw viln de 'utlkel 9'-!enlnaen I/m 2015 en hel 
niveau Ir.In 'artikel9'·lenlngen Ier herflnanclerlnl van de 

huidige actlvltelten Viln HVC (derhalve exclLl5l~ de 
flnanclerlnll viln de ter vergaderl"s van 6 december 2012 

voorllUl!11de voorstellen ten 'iIa,l1len VOl" st3tbverwarmlng 
Dordrecht-en stadsverwarming Purmerend) gedurende deze 

periode Ie maximeren op het niveau Viln ultimo 2011 (EUR 
670 mIlJCM!(l).' 

'VOO!' (leflnanclerlnll van bestaande verplichtingen uit 
windpark GemlnllUllen wij u een separaat voorstel 

Status: ter beslultvormlnK voorlegen.' 

Dllsepefate voorstel volgt biJ de 

flnancl al closure va n d it traject, el nd 
2014 

Bron: Dad van commissarissen en directie 12012, 6 nov'®ber). Financiering voo H\IC. tllulilie aan de Algemene Vergildering van Aandeeillouders 

6·12·2012 BesluitWIJzigingvan 
flnantJerlngvan 

be513ande Inve$terlngen. 

Status; Besl ultvormend 

Aandee111ouders stemmen In met hetvoorstel, voorgelegd op 

6-11-2012. 

Urk maakt een voorbehoud. 

Vertegenwoordigd hpltaalter vergadering: 
2.914 nndelen A (100%) 

397 nndelen 8 (100") 

Sron: HVC (2012). 8eslultenlijstvan de Algemene vergadering van Aandeelhouders van NV HVC d.d. 6 december 2012 

6-12-2012 Vertrouwel ijk gedeelte AvA Vertrou .... ellJk gedeelte wilarl n aandeelhouders worden 

geinlormeetd over de stand Viln lakell rond de ontwikkeling 
van windpar k Gemlnl. 

Status: In formerend, 
vertrouwelijk 

Vertegen .... oordlgd kap ltail l biJ vertrou .... elIJke.l nformatleve 
gedeel te Viln de vergadering: 

2.596 aandelen A 189") 
397 ilandelen 8 (100%) 

8rOl1: HVC (2012) . Aienda voor deAlgemene Vergildering voor Aandeelhouders d.d. 6 december 2012 
8ron: HVC 120nl. Aanwetlge vertq:enwoord l8erS aandeelhouders biJ bes loten 8edeelte AV d.d . december 2012 

25-4·20U 8eslotl!'n vergadering Besloten vergadering Wila rl n .... ordt gesproken over de 
parti cipatie in Gemlnl. 

8ron: HVC (2013). 8eslultenllJst van de Algemene Ver8adering van NV HVC d.d. 2S april 20n 

"Gem/ni (Uitwerking conform Voor~alrSroute AV 2S april 

2013) , .. nndeel reruggftlfacht naar 10" (alleetl l n 
Powerco)" 

8e5lult ail "deel houden 

Br~n : HVC (29 13). Al8eTT'@l~ V'!8ad«lng 4 JuH 2Ql~ 
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Notitie aan Korte notitie Irlliilke de nieuwe positie viiIn HVC In proJecl 
aandeelhouders dat Gt!Illl nl, waarin wordt gemeld d~t de deelname wordt 
deelname In Gemlni wordt teruggebracht tollO" , 'Oe~e reductie betekent HVC in het Ie 
teru&IIebracht tot 10% ontv.i~kelen windpark op zee Geminl nUf (50 milJoen. 

Oors pronkellJke beoogde Invester ing 
betrof €: 72,5 mUJoen. Oe reeds gedane 

Investering door HVC Is ( 25 miljoen, 

'het resterende Dedragls v!!nchuldlgd 
Ondanks de reductie van de partitipalle blijft HVC het recht bH financial close' , 
behouden om maxima al 15% != 90MW) van de o pgewekte 

elelnrJcltelt ten behoeve van de nndeelhoudel"S a f Ie nemen.' 

Bron: Ir. Van Ueshout tMSA), W.C.H 12013, 5 Juli) . Algemene Vergadering d.d. 4 Juli a.s. Brief aan ilandeelhouders met ailfwuUende Informati e 

Inzake Gemln1. n.a .v. Algemene Vergadering voor Aandeelhouder d.d. 4 Jun 2013 

Flnanci al closure va n dil traject naar verwachtl ng medio 2014 

Bron; Vos. E. (2013. 28 oktobefJ. Fe/ten,eloos. E-mail aan IPR Normag 
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b. Biovergistingsinstallatie Middenmeer 

21)llS 2009 2010 2011 20U 20U 

8 ... 1 .. 11 

Implementatie 

rval uade 

A. Initiatief 

12-12_1007 

P,lncl~I .. U ""'&l'U~C al. 

nleuwev..--k1ncSlKlIlI<Ilocle van GFT 

10-12-1009 

e ... lu!l ,,,,, IIU lle _&lstl ng._ 

inSlaU.tle le MlddlOf\ll'\eefi n AvA 

Oklober 1010 Maan 2012 

1013 

Med~l nc """'" d. ",>orq'na 
v.n de blowrl ls tlnl'l nSUII.tl e. 

Datum Onde.we. Inhoud Toell cht ln en v~'wondN unlen 
3-9-Zoo7 Voorstel GFT$tratl'gle 

Stiltus: Ter besluitvorming 

N.iI.v. een I nterne studie nn. de ~efwerklnBSmogellJkhedl!fl 
van GFTstelt de dirKtlevoor een verwerklnl$strategle OP 
basis van vergisting teontwlkkelen. 

IIron: OT (2007, 3 septer\'lb@r). Voorste GFT Strategie. Voorstel nn de Rud van Commissarissen 

Oktober 2007 VerwlJ~ln8 naar vergisting Voor korte en middellange termijn lijkt vergisting een 
als een kansrijke t«hnlelt teeh"l';' die op basis van milloeu en kosten hnsriJk Is: 

StatuS: Informerend 

8ron: Raad van CommissarIssen en dlrKlie (2007, okIObl'f). 5WteGisch pion 2007. NotitIe aan Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

31-10-2007 8iomassa workshop Present'llie DY« bIomassa en daarbij OOk onderd~ de GFT 
verwerking. 

8ron: HVC (2007, 31 oklobef) . BlorflQUO: Nu, straks en In de toekomst. Sheets 

12-11-2007 Prlnclpebe$lult Y('r81st1ng 
als nleu_Vei_klnp_ 

tKhnologlevan GFT 

StatuS! 8eslultvormend 

Oe aanwellgen geven aan de keuze voor ver,lslen als 
'technlelc voor de korte en mldd~l.n8e termijn te 
ondersteunen Dm daarrneedeg!li~helden Imamellnl Vlln GfT 
In stand te houden.' 

Vertesenwoordlgd hpltaal ter Y«gaderlng! 
2.523 aandelen A (98%1 
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B. Bes luit 
Datum Onderwe. Inhoud rOfll cht ln en ~~rwonder unten 

1 ktobe,2oo9 Voorstel tol realisatie Vin Voorstel viln de RvC en dlrectienn de AlgemeneVergadering 

een vergistlngslnst3IIi1t1e VlIn Aand~houden 'In te~temrI\M met de realisatie"iI" een 

te Mtddenmet'f verglstingsinsta lliltiete MIddenmeer 1I00f een totaalbed raH 
viln( 31,5 mlIJ~ .' 

Status: T~ besluitvorming 

8ron: Oi rectle en Raad ~I' CcmmlSSilrlssen (2009, oktober) . R~/i$lstJe lIerrlfJtingslnstoJ/orJe Mlddenmeff. Voorstel ter goedkeuring un deAJgemene 
ergilderlng van Mild houden 

l O-U -2 009 Bes lull realisatle 
verglstl ngslnst3 lIatie te 
MIddenmeer In AllA 

Status : 8esl ultvormef)d 

De vergilderlnll besluit met .. flemen!! stemlTll!ll conform 
llOOl"$leI . 

Vertegenwoordl &d upltaal'ter vergaderIng: 
2.601 aandelen 1.(98") 

fInancieri ng uitsluitend met vreemd 

VeflTlocen:op ' fOnd nn hetln 2006 
genomen besluit tol beperkin, viln de 
garantslellinl biJ nl et.1we leningen lot 
financierin, Vin afvalverbrilndlns', 

Bron: HVC (2009). Beslul lenllj$tvan cleAiaemene VergaderIng van Aiindeelhouderf van NV tNC d.d. 10 decHllbeor 2009 
8ron: Dl rectieen raad van (ommlssilrJssen (2011, 27 mei). FIniIntlering va n HVC. ilanlet VO<lr een dhcunl~. Notltleailn A1g~ene Vergaderi ng yan 

ndeel houders 

C. lmplementatle 
Datum Onderw"r Innoud Toel icht", {'~ verwond", unl.:>n 

Oktober 2010 · Rea Hulie versist1nss· 'In oktober 2010 Is sestaft met de bouw van eef1 versiste. In 
2012 Installatie te Mlddenmeef MIddenmeer. Eind 2011 15 deverslster In proefbedrijf 

Status: Informerend 

8ron: HVC (2012). Jaarverslag 2011 

D. EVilluat ie 

gl'l1omen. flealn 2012 Is de psopwerklng in proefbedrijf 
genomen. In rnilart 2012 Is h ~t eerste gas aan het nel 

gi!leverd. Oe Installatie heeft een capaciteit v<1n 80.000 ton 
opJnrbaSll, waarbIj S,6 miljoen m3 groen sas 
geproduceefd kan worden.' 

Odium Onderwer Inhoud TOel lcht l" en verwand~r unten 

20B Mededel ing Jaarverslag 

Bron: HVC (20U). Jaa rverslag 2012 
8ron: HVC {2011l. Contextanalvse 20U 

Mededeling over devoortpnll viln de 
blovergl sU I'Igs lns tallatie. 

100825 BJjLAGEN Regionaal rekenkameronderzoek HVC - 7 mei 2014 -

Onder embargo 10118:00 uur 15 mei 2014 

28/64 



) IPR'N®RMAG [ 

c. Herijking strategie 

",,,,' "h I' ot chdI (h )ljlI • 
Ion 2013 

0..: .... """ J,""O" reb,~." ...... ! Apr" 
Inlllocrof ' ·U ·IOU 

~lul ' IOI 

... """ ond",,,," 

ProJo<Ult ........ " 

8estuUfll lk. kl onl:.l»<dl' CH!I> 22.-)_201) 

1 $-4_2011 

V .. m~lInlnotltl~ 

'llorlJloin& S" .,ocî_1tVC -
korlUmenc"'" 

(lnd,,,,,,' ,,,, .. FF~'I on St«~ 

30+101) 

PI~h .... rtbiJ_ko",,, 

A. lnltiatief 

bovI ndl nl"" Ol! n,d ... 

''''''ithtln. d_ FF. " on 5,« h 

44' 2011 

~n ... riSbiJ pl"",i, """0_1"8 

Datum Onderwer Inhoud Toell,h\.n en verwonder ,mlen 
7 ·11·2012 G~ptek Overleg waarbij ~llNolands! bestuurders hun zorgen 

vertegenwoordiging Viln de uitspreken over de financiële situatie Vin HVC I!ll dewiJze 
bestuurders V,In de 
fltvolands e gemeenten en 
di rectie en Rve HVC 

StalUS : Informerend 

wilarop de aandeelhouders In ,taat worden gesteld om 
betrokken te blijven biJ de keuzes die In dal Utht moeten 
worden gemaakt. 

In het over leg wordt de afs praak ,emukt 'dilt de Flevolandse 

IIemeen1en hun zotgen en voorges lelde nnpak om de 
betrokkenheid van de aandeelhouders te ~erbeteren, ~ul1en 
Inbrengen op de aandeelhoudersvergaderingvan 6 december 
2012.' 

In het overltals levens voorgesteld 'de .. cwele lal'lg~ Ier mijlI 
SlJalegl ... van HVC Ie la len 10etsen door een externe pa rtij. in 
opdracht Vin de 8elamenUJke aandeeihOlJders.' 

Bron: lansen , W. (2012, 29 IIOvemberl. Venoek tol lOllen u ltv~en e!Ck'rn ondenoek. Br ief Flevolandse gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, 
Noordoostpolder, Ur;' en leewolde a an rN HVC 

Z9-11·Z012 Srlef gemeenten Flevola nd Brief n.a .v. gevoerd gesprelo; lussen vertegenwoord iging van 
met verzoek tot hel laten 
ul tv~en van een ext .... n 
onder lOek 

Status: Vefloekaan RvC 

de bestuurden van de Flevolandsegemeetlle-n en directi e en 
RvC HVC met daarin venoek lol uitvoeren van ect .... n 
onderzoek op In ledef geval de volgende punten: 
1. De ontwikkel ingen In de afvalmarkt 
2. Ontwlickelll'lgen In de financiële SectOl 
3. Strategische bedrijfs keuzes van HVC 
4. Ontwlkkelil'lgeo bil de aandeelhouders 
S. Voorstellen voor een heldere scheidi ng 

Bron: Ja nseo, W. (20 12, 29 november). Venoek tot lOl len ul l\loe,<!n e.lern onder/oei<- 8f1~1 FI ...... olandse gemeenten Almere, Drol'llen, LtI ystad, 
Noordoostpolder, Urk en Zeewolde aan NV HVC 
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Brl elI ntergemeentellJ k I~W geeft aan dat deop dat moment hu IdIge contextan31yse 
SilmenwerklnH~orgaan ililn aeen vol ledla Inzicht geeft In de ' envlronmMl" waarin de 
HVC voor 'het ontwikkelen markt Viln ilfvalverwerklng zich bevindt. ISW aeeft aan dilt 
van een 'een overall Inzicht In alle krachtvelden essentieel is voor het 
nieuwe/aangepaste vIsie beantwoorden Var\ de kernvraag:'wa! levert het allemaal op 
en mIssie nadat de 
'envlron!Tll!!'ll" In beeld Is 
gebracht.' 

{voor de aa ndeelhouders)?"' 

Vanui t de posItie al mede-elaennr en parll1er Viln INC geeft 
ISW ailn HVC deopdrilchtte willen geven voor 'het 
ontwfkkelen van een NevweJilangepil5tevlsle en missie 
nadat de ' envlron!Tll!!'lt"In beeld 15 gebracht.' 

Bron: (lflnkman, H.N.G. (2012, 4 decemberj . COnteJCtanalyseoktober 2012. Brlellnterlemeentelljk SamenwerkIngsorgun Waterland un HVi: 

6-12-2012 BesluitlOt uitvoeren viln Brl'" lemeenten Fiel/oland. 
f!Iltern onderzoek In ,,"vA 

Status: BesluiIVormend 

DevoorZlllef geeft aan dat HVCveei signalen ontvangen keeft 
over onrust In g_Menden, en hoewel de dIrectie en IN( 

'van mening zijn da t deze onrust "OOr een groot deel niet 
~echt is' moet dIt wel worden aangetoond. De dl rectle en 
RvC van HVC nemen het VOOf$teI van de Rel/olandse 
gemeenten daarom over 'om met Inscha keling van een eJCtetn 
bureau de stra tegische visiele heriJken.' 

In het vervol; van de dIscussi e stelt de voorliller vast 'dilt 
niemand zich tegen hetvoorstel heeft ultgl!Sproken: 

Vertl!8enwoorèllgd kilpltaa l ter vergadering: 
2.914 aandelen A(1oo,,) 

397 undelen B (100") 

Bron: INC (2012j. Besluitenlijst Viln de AJg~e Vergadefing van Aandeelhoudefs van NV INCd.d. 6 dec@ll1ber2012 

15-1-2013 Document ter Uitnodiging en stukken voor de vergadering van 2l Januari De bestuurlijke klankbordgroep beslaat 
voo rbefeldlng vergaderint 2013. uIt: 
21)3nu3,12013 

Status; Informefend 

Aangekondlsd wordt dat de bes tuurlijke klankbordgroep op 
21 Januari Is bedoeld voo r 'he! voorbereiden van de 

opdrachllormuletlng voor he'! herIjken van de strategische 
visie en het nader bespreken van het proces .' 

R. Unnekamp (AlI2); 
R. Helm (Purmerend) 
R. Louwrmn (CAW); 
W. Jansen (lNZ/Flevoland); 
J. Melnders (Almer!!); 

Tel/ens wordt In debrl!!' aangegeven dat er voor 15 Beko~en Evd Burlt (Dordrechtj; 
om d~ kern...,.;gen "OOr het herijken van de strategische visie A. Rijsdijk (Gel/udo); 
'te formuleren In een plenaire bijeenkomst waar ederne S. den Duik (Den Helder) ; 
deskund lsen de belansrlJksle ontwIkkelInsen dulden.~· B. Blonk (Kop N·Holland); 

S. Binnendijk (Wil; 
E. Betents (Small1nserland); 
M. van Hul~t (GR Waterschappen) 

Bron: Vos, E. (2013, 15 j3nuarl). document lef voorbereid/nS versadeflng 21 Januari . Begeleidende brief aan de I~en van de bestuurlijke 
klilnkbordgroep 

U -1-20U Bestuurlijke klankbord
groep: Afstemmen 
opdrachten proc<!S 

Status; Oordeel vormend 

Bi jeenkomst van de k/ankbo,groep waarbij de opdacht tot· 
en het proces van hefijken van de strateglewefd afges temd. 

""'nweli Sheid bestuurlijke kla nkbordgroep: 
10 .. 

Bron: HVC (2013, 21 januari). J<lonkbordgmep 21 jonUfJri 2013 HerlJi ing 5fmr~g~; i emvml1<!f) en proces. Sheets 
Bron; HVC (2013, 10 oktober) . proas herijken strotegischev/s/!!. Memo <tiIn IPII Normas 
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Plenaire u a rtblj eenkomst; Uitwerk11'1i: kernvrilBen In plena ire $lartbl jeenkomst voor ilne 
Uitwerkt", kernvrallen 

SUlI1IS: InlOfmefend, 

Meldvormend, 
oord~vormend 

portefeuillehouders en conûcûmbteNIretl met presentades 
door eltterne'1 en dl H uulot. PresMtallfl5 vl!fV()laef1s vla 

u l'inel \/OOr lederee'1 bechlkbilil r. 

Bron: HIJ( 12013, 30 IlnulrlJ . S.onblJ«nkomsr Herijtlflg SfrO~le . Sheets 
Bron: HIJ( (20n, 10 oktober) . Ptr)(;6 herijken 51rotegisdle visie. Memo un IPR Notma, 

' ·I ·IOU Voo.sttl 
'Opdrlthtformulerlna 

lIerl)tdnl t IJ. teelt' 

Voorstel 'Opdracht her ijken urategle' door Dlreçtle aan RvC 

en IClanllbord,rotp aandeeillouderll (ook """,I betllurUJke 
Illankbordgroep). 

Directie stelt voor In Ie sten'lrne!'l l1Wt de lil het lIOorstel 

seformuleerde dodo en vrnptellinl en het proc ll.'l M om In 
te 5tf'rT\1T1en ITI« 'het ultnodlJl!ll VlII n flut (dll$kundlaheld 
iiltvill) en Steeh COmpil'W Ideskundllheld fl""nclfrl,/rl5lco
ilmtlyse) om de klankbordlJfoep bil te$lun en de 
Inhoudelijke resultaten {bmntwoordlnl 'fTuasteili ntI vilnuJt 
hun ~pecJIid< .. deskundl~d ti! beoordelen.' 

Opdracht f\iI voorstel ililn A....c en IUill'lkbo'lre>ep 
Stiltul:Ter beslullYOrminl AoIndl'dhouders viii Exnnet voor Iedereen bescl'llkbur. 

Bron: OIrtc.de (l013, 8 februilri). Opdffld! r ·htJQ~ $f1gfttl~ HVC". MtmO .11'1 RvC/KlilnkbordlfDep Ailndl'dllouders 

~eleldend .. brltf b IJ 

\IOOrUeI 
'Opdrilchtfo rmulerlnl 
herIJk ln8 striltl't!:l .. ' 

Be&eI<!Idende brief wurln wo.d l unle&f!Yen dil l ha VOOfU .. J 
In liJn I1 metbesprok_op 21 jilnuilrl en 30lilnUiri 2013. 

T ..... ens wordt nnle&f!Yerl dat,. 'Selet op hm krappe schema ', 
dilt I!f V<ln wordt uitgegaan dat mtn l onder ttg .. nberlchl 
.. kkoord IS met d .. opdrilchtformulerlns, 

Bron: OI rKlI .. (2013, 8lebruilrlj. Opdracht "herijken urate&le HVC". Memo un A.vCjKlilnkbordl'oep Aandeelhouders 

1)·2-1013 FormeI .. vilstlite1l1nl 
opdracht her Ijken striltrt:' e 
door A.v( 

IIron: Vos, E. (2013, 13 oktobe!'), FW. OpdrodltfotmU/ering herijking stnllrf/e. E-mail iIiIn IPA. Norrnal 

11-1-1013 Br ld M1reft OpdrilChl en 
proces her ij ken u r iltetl .. 

""" 

Sta tus : Inform .. nnd 

InfOfmerende brld wurblJ wordt nfllrt:eYeOedii t d .. 
burtaus Fbct en Steel'! Company (onillhilnkell jk en 
zeihtilndll) hun .. ~pettl s .. zul len Ie\leren \100. he1 herij ken 

viln de strillelÎe. 

Onrnnu WOfdt Inzicht Re&e\len In de belilnlflJ k .. dila In het 
trii jKttot 2S aprl l 20U. 

Bron: HVC (20 1l, 18lebrUilrl) , Opdmdu en proces herijken srmregi .. HVC. Bri .. f un d .. leden viln d .. bestuurlij k .. klilnkbo.dsroep 
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Bljeenkomst'OUurzame Blj{!f!r'lkomsllnnovatleplatform, 'dUUflame ambilles en rol 
amb1tles en rol HVC' HVC'. 

5LlIUS: Informerend, 
oor.;leelvormend 

O.a , terugkij k op de inzet van HVC op het geb ied van het 
verduurzamen van aandeelhouders en dlscu$$le over 
duurzame ambities en de rol van HVC. 

Presentatie en notItievia Extranet voor Iedereen 
beset,1 kbur • 

Bron: liVe 12013. 8 maart), Inno~(Jrieplorjorm B mo-olt 2013 . Sheets presentatie 
Bron: HVC (2013, 10 oktober) . Proces ht rijktn st1TJttglscht visie. Memo un IPR Normag 

14·3-2013 Bestuurlijke klankbord
groep; TuuentiJdse 
beo.olndlngen 

Status: Informerend 

Bestuurlijke klankbordgroep tussentijdse bevlndl ngen FFact 
en Stech. pre5entatle en nadere toelichting door bureaus. 

Bron; IoNC (2013, 10 oktober), Proas herijken st1TJI~/sche visie. Memo aan IPR Normag 

22-3-2013 lIe5 tuurllJke kla nkbord· 
groep: Eindconclusies 
Ffatt en Steeh 

Status: Informerend 

8estuurliJke klankbordgrGeP t'lndcontlusies Ffact en Steeh 

Bron: HVC (2013, 10 oktober)_ Praces herijken sImtegisme visie. Memo aan IPR NOfmag 

B. Besluit 
Datum Onderwer Inhoud Tol'llchtln en v~rwonde, unten 

8·3·2013 VoorsteilOtvaSbteilen 
lierijkte stra tegie Voorstel: 

'I . kennis ten~ van de reuhaten van de op venoek van 
deAVA d.d . 6 december 2012 door FFacl en Sleeh Companv 
Uitgevoerde eJf\ernetoets van de strateeleen hetdaarbij 
behOfendefinandeel meerjarenperspectitf van HVC,lOiIIs 
bechreven In del:e notltieen de vertrouwelijk ter Inzase 
!Iaende rappor13ees ; 
2, In te stemmen met de In denotitieonder S. weergegeven 
a nalyu!: en contlu$les; 
3. bevestiging c.q. continuering van de In de notitie onder S. 
verwoorde stratea1ej 

4. Vist te stejlen dal aan voornoemd verzoek van de AVA Is 
voldaan.' 

PuntS. betreft strategische consequentie5 rondom 
Fjnant{!n; fVolll!(jlgeen tijdige Impiemenllltle van de 
ol1"buleln8S0pefiltie ad ( 19 miljoen Is noodzakeliJk' .. 
'1 lIlIezette ternporlserlns van Inve5terlngen dient voorlopig te 
worden gllContinueetd_' 

Grondstoffen: 'Voorttettl ng 0IlI n het grondslOffenbeI el d 
overeenkomstig de rTIiIsterplannen Afval en Slib Is nnantlee! 
haalbaar en beleidsmatig wenselIJk-.' 
Ouurtame energie; 'f«us van liVe richt zich op energie uil 
reststromen en biomassa. Ook warmleleo.oerlng behoort tot de 

SllItus l Ter besluitvormIns kerntaken .. .' 

!ron; raad van commlu,ul55en en dl~ec!le (2013, 28 maart). HerlJklns strategie HVC. Notitleun a lgemene verKaderlne van ilandeelhouders 
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4-4-2013 Plen .. ir vooroverles 

Stalus: Informerend 

Plenair vooroverles aandeell'louders In unwellgl'leid van 
RvC met presentatie en toe/lcl'ltlng door bureaus en 
InnovaUeplatform. 

Bron: HVC 12013, 10 oktober). Proces h~jken $ltuleflÎsdJe visie. Memo aan IPR Normag 

-4-2013 Vaststelling herlJ1t~ 
strate&le 

Sta tus : beslult 

..... nnamevan het voors tel1n de AVA. 

8ehoudens de gemeenten Dronten, l.eIystad, Noordoostpolder 
stemmen aUe aandeelhoudeu voor. De gemeen~ Urk s~t 
voor onder voorwaarden. 

Vertesenwoordlgd kapItaal Ier vergadering: 
2.914 aa ndl!len A (100'lli) 
397 aandelen B (lOO'lli) 

8 ron: Bes luiten lijs t \/31'1 de Algemene Vergaderi ng van NV HVC d.d. 25 april 2013 
8ron: HVC (2013) . Conteptbeslul tenli!51 van deAigemeneVerpderlnK van Aandeelhouders d.d. 4J ul l 2013 

C, Im;le mentat le 
Datum Dnderwe, Inhoud 

N .. 15-4-20U OIreetelmplementatre van de I'IerIJkteslJólte,gle In de dagel1Jl<$e besturlnK van NV ltVC 

O. Evaluatie 

Buitengewone Algemeoe Verpdllflng 
voor Aa ndlel!ll'louders 

MMSII.i:i4.i94S;.i 141 @i.ii$. 

Datum Onderwerp Inhoud ToelIcht ing en ~erwondc ,punwn 
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8 FEITENRELAAS FlNANCIEEL KAD ER 

DOlu", Ond .. '....,' Inhoud TOPltC~I,n enverWQndp, unten 

Wljzleilli 
Iln.ndetlng .. tructuur HVC Notitie 'Io'Ol kt versd,lIIenc!e nieuwe 1' ,," nclerlnpmodellffl presenteert. 

Olredeen RvCnelt..., voor 'dele nolltlelebesp,eltm omvaU Ie n el len WO'Ik model ol 

~kemodellen de \lOorketJf hebbelI om nuler te worden ultgewerkt l" ftfI yoorste! 
du u In de loop vIn 2oo61e, balullVOfminl un worden Yoor~qd: 

Voo"",wjde finonderl ng>mal"'Jkh~ff1 : 

IA: Huld ll e sItuatie: flm.nclerln. en herfl nl "el erlng met hoofdelijke printslelllt\l en 
met dfvldendultket1ns 

18: FInancieri", en hcrn nallClerlng lOnder hoofdelijke p""nUtellllll en met 
dlYldendultkerlnl 
ZA Financiering en herflnanclertnl met hoofdelijke a ... nUtdling .., londer 

dl1ltdendultkM 1nll 

28: financiering eI\ herflnil\C j""'ng zonder hoofdeli jke garantstelling en umder 
dIYidPndultk«ln. 

Redmel\YOOI di l YOOfstel : 

'Gep'. 'indeerde bed". per n nctee Sinds de Inltl!le Investering In 1995 fors 
,edaald, ondanks desterke.roel V.n het totnlbedrall Un leningen .' 
E~UI. krltlel< op de printst~ Iln, vanuh de Flf!'IOIindlt ,emten\et! n~ .v. 'eet! 

eoneredserlnl V'n dc plannen voor ru llSillt Vin de vierdo _brandlnl.IJJn en biJ 
devoorgenOfMll vervr.-emd lnl Vin alndelen van Nuon In HVC In 2002 .' 

Vo(Irltellm un <Ic AVA 'om undelen uit te ,even ian Gevudo en om In te stemmen 

met de verwervt!1& van de verbr l ndlnp lnslallatle In Oordr«hl en met de 'Hllnll., 
vin eet! biomalSlcentr.o Ie'. 
Df!.e \/OOrSIe!len lelden 101 een Baranriflllt!l< die nlct gewen.t 11 dOG< de 

nndeelhoudou 

Bron: DirKlI t en Raad van eo ....... surlnen 12006, 30 mei). Wijlig /na !incM<krlngmrucwur HVC. Memo IIn ASeernene 

Verladerin, van Aalldeelhoude.. • 

• 0 ·10·1001> Voorstelln.ternn-ln. nl""w VoolS~ 111Hemmen lT'II!t IIOI,endofinallClerlnasmodel : 

fln.nderlnesmodel 
·Flnand.".ln, en !>ern nln<l":I". van AVI-InvestNlnr.en en· herlnvesttrl~ vinden 
plnu. o~ 1. ... 1. "on hoofdelijke 80 ra nu.tell1nr. 

HerflnlllClerlnl vIn reed, I~rllld_de l""lnlen vindt plaats op buis van 
hoofdelijke s~ ... nlS~lInl. 
Voorslel len un ~ /wA voor Ilninclerlnl van Investerlnlen I n ov.".ts e "cllvi~_ en 
toeIo:orrutl~herfln.n<lertnl daarvan pin ul l v.n nnancJerlnr..ond.". hoofddlJb 
•• ,.nuteHlns 

Ultkerlnl vIn prantstelll nlprovlsle 11" .... n de ulu tunde ' ..... rand_de 
kenlncenportel'eullle) m "Ivld~ tt ..... men 4,", van het neUoresultilll 

Hool1lelljk Plu.nd_de lenlnr.en worden I f,ebouwrl nur nlvNu 2015 vol l enS 
urll"Slsch pl"n 2004 (eventu«l te corrls.".enopbul. van nlfUwe 
Investerlnpbeslulten .... n de Alpmene Verpdenn, ,,"n ~ncleelhou-denJ' 

Ar;hterlfon.d : 

MftS te aond ..... houden.tmVnen In mftmodellA 

M.n. undeel houders v. n de Flevol.ndse aem«nten nemen • nder .landpunt In 
Dt.!I!._nt.".. wens.".. r)eh In het kadB Vin nieuwe Invest.".lnr.smodellen .Heen 
hoofd!!llJk .aranl le stellen voor financIerin, vIn nieuwe In~nlerlnB ... ln AVI· 

c.~eltelt 

FInancIerin, Vin acthriltiltn 011 het gebied Vin Inl.meI I .... afv.i.cheiding. 
compo. IB Inr.. blomusaverb,.ndlnr. ~. lOU nur de menl n8 va~ deze 

IIndeelhouders londer hoofdelijke pr.ntl:lelHnr. dienen plnu te -.lilden.. 

ren : DIrKtleen Rud van Commissarissen (2006, 30 ot:toberJ. F/nllnd#lt hf~fnlcturrring . Memoun AJ&emene Ver •• derIIlB 

,V"II Ainde-tlhoudefs 
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'-U _100li Besl~11 nieuw instenwninl rTII!I:voors,eI nltilw lln.ncl .. lnpsnode\ In AvA 
IIn.nclmnpmodtllnJWA 

Na IIl\IIe!edlscunlt belootde .I.-,everpderlnll V~n IIndHIhlluden In ZOO6 
om d. g~r~nIsII'lUnl voor nreu~ 1~ln8e!l te beperken tot "nander1n. Vin 
Investerinlen In Ifvalvl!fbrandln8. Daarnaa.t _ d belt>tef\ om Inrllll« 1".on ""I 
8epr.lldeftde bedrag Un lenlnSe!l, o~fIl.nkelIJk van hel reul"'a!, uit te boren IiI 
liI,antstell lnlD>.ovlsle.' 

Red. 011 b'etekent dil 'Investll!rlnaen, I"don dan voor vefbrandlnlHipooclllet, 
Refln. nderd wordft! met ulb;lulllllllvsn d. pr.ntlerep!Unl conformlrtlkel9 Vin de 
billotlse-o_eenkomsli 
"iI;!n~1!Il g~1!fI un lltltd,u'blJ te ~s .. en op de door 6enndeelhoudeu 
OVC<eetIIlekolTM!ll awun.·nIIJh ecplol tl tle c.Q. deIIn, vi n winsten en _liezen 
owr~kom<tli de bollC>taBf!O'ffl'eenl<omsl.' 

8ron! HVC (2006) . ""lun..,lll.l van de ,oJ,~e Verpd«lns van Ailndftlhouden d.d . 1 dec:ember 2006 
1Il0ll:01rKlle en rndnn commisSIrissen (2011, 27 ~J. flnani:kring "'m HYC, aanUIVPOf«n dlsaml<e NotitielinAiaemene 

~
VerPderlll/l v~n Aandeelhouders 

8ron: Ol rKtle '!ti t ud Vin (Ommlnlrlsnn (2012, .p.H). DIS(uulenouo: HVC van 'a fvll'nu. 'vondstoH.,. f" f"ercle·. 
b!ocuul."otl lan Al8~e Verpded", vin Aindee!hauden 

Oe di rectie behoeft vooral, •• n"" ,oedkeu.ln, van d~ Raad van Commlsntlss'!tl voor 
In_lerlnlen boven de (5 milJoen, welke nl~ In het lur!llhe ln"o'ftlerlnaspl.n rlln 
opge!'Omen: 

SUIl/ton ArL 11, lid Sc: '_~d~ DI .ectie bovendien de voorlf"'inde.c-edkeu.ln. 
von ""Raad van Commin."lnen \/OOt besWl/rsbeslulten, nrelckendel01: 
*.;nvel terinlen, waarmee een bedr •• VI n le!1m1n.~ 'IIJ I miljoen euro lEUR 5,000,000,
) Is lemoeld _. een en indet beMtJdens die InvesIl!fJn, ... , wWhrlJn op","o,",," In 

h et J n.JI J kst I nvestl'f1na' pl. n' 

Bron: De Brauw Blackslon~ W""tbr"s {20U. 21 JanuMI j, St'luIen van " .V, HIIC, .~I .. tllr , ....... tlgd "" Alkmaar 
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21-5-1011 Mnmvoor dl.,,'ul. _ NotItI.welkedeontwlkUlin'YJII ~pran"ld llnp,.I ... uhebtl lnm 0\11'1'''11 .... 
IIn.nd.lnpstruttuur NVC ... " H\IC.. TB! ~ van he!: _bi/Iftl ... n voorlOpl,1, vrlJbll/vende beIIIndlnll!!l. 

'Voo< deYelVderln, ~n december 2011 beul oHnwlJ , r ... ln meer ulta;!WeI'kt ....... m 
een dllcl/ul. _ dil ondftWel"p voor.' 

Aanl~d(n.IOI dlscw$lels hd belultdat.em.ukll . In 2006 101 beplrkln.".n de 
p.lntitelll"" bil nleuM 1,..>1111"'" tOl ftnll\Clerllll Yil\.fv.l_br.ndlnl-

'OI/w.e nieuwe actJvltelW1 • • oah op het .el:J.ltd nn dl/u.ume l'I'Itfcl.', WOtd"", 
'UI ISIU1II!nd .ef!n.ntle-d mei vreemd vletmocen : 

Eind 20111. de tolllie OnMIn."ln lenl",en voor du. nieuwe InyerUerlnSIn cl,c. 
290 mll)Oftl . BARD Hll, ook o.b.v. Yf~ Y!I'I''''''Im ,efln.ncltrd. 

DIrKtIe e<l RVC _'''ten een be&rrll>jnl "In IInanclg, ln. "In "Ieuwe Icllvltelten, 

'.eld "" ~ O/TMInl van hol. eI,t1I ",",moIBl .' 

Voor.ntelde ""'Iel1lb apia .. ' "". JeMlnle..: 
. : ~ndlllnl ..... n verdeRontwlHellnlvln .ctJvlteI~ 
b: Opbouw van el"",_mo,en door _hodn. vin tarieven 
c: Plftld~t1ederclen 

d: 5,_ elcen -ITIOI'" ciao. nndftlhoud.n 
. : Ullbreldll\lla.antitol ll". aandftlllouO.rl 

Oaarnnnwotdi 'O'OIpnde leidraad \/OO.plocd .... prDj~ lOd:Il ...... In. kin 
wotden .ehouden ...et .peeili. _tandl"'f'd ... : 
l: Di,~tleetl R..c"-! .... proj<ee:tftfl voontel u" deAVA\'OOr ~nende 
lI".,ncler lncs_rnletI), 'lfwaubiJ a~npn phutvlnden In \ermen van , I. lco'. , 
ft"., ""lorf ... lutBI en d" INl. wnrin ftfl proj ec:l --.Iet In beleidsdoehlelU",en 
vandedftl~~_ ... w.w ... chappon.' 
Een p,ojec:1 dn In I'>op malll! wordet In bellidsdoelsMlII","" "- _der In 
nnmorkl"' ....... p.antllll!m.,. dan ftfl p.oJec:1 1111 nnlnUd1jk I. wecon. 
fi n.nclMi .... dement 
2: 'Indien dl.«tI" en R..c menen dal p,."tl le/U", In bq111'1e1ln de ,ode 11,.. I:In ftfl 

""'rl ..... mperc ... l:lse ..... n de ti n.ncJerlnl'om waa ......... a.antiteliln. plilbolnclt 
worden ... teld_· 
3: 'Indien ~IJt ... wm.ellJk wordt een projecl ult&eo/oord WOOf eHI cIeeI v.n de 
ul'ldeelhoudeu~' 

. : 'Te .U ... tiJd" ~I de AvA de ITIOIflllk~d v.n ""' eI.en.tandl •• dwelln • .' 

lIton: O"ec:~"en ' lid v.n conwnlnl.lum 1101 1, 27 mei). ffnonderlnl1 va" HVC, o"nte, _'Hn dl.ClI"~ , IWIhl. U" Allemone 
V~r • • d .. l ... v." ~"d~houder. 

OICUIII.llller de MmI<> betreft ·flnanclerln' ..... " HYC, nnlet \lOOt eon dlseussl • .' 
Di.ectle ... rud va" corronllurl ..... , 21....t 2011 
Nndftlhoud ... S~ nn dllcuIII,,_ nnlnclerlnl'UTuclUUf eenao<td pil" I. 
vind ... . 
00II1 ........ dlve .... und....rhouder. nn een toeceYOelde w .. rde te lIen In tfV( ,I. 
_duunaminpbedrIJ f. 
UIlde pYoerdedllCllu le II nDl,een \/OOft"", _ een Vin d •• epr ..... lftrdc 
opIosd", .. lchti""", af lil! lelden.. 

Oe voonltbet I"dl un 'dal HVC op b.,I. van Oe.....--de dllcusII" het _dere 
beslultvormrncsproc .. nl « .. nlleren Un d. hand ..... eon op Ie UIII ... 
dl,cuII I"uuk.' 
Oe het< Schollffoet _noel<t om dn. i .. ook In "pin op het hlttorllch per.pecdel 
van deontWIkkell""", bln,-IfIIC.' 

lIton: IIVC (2011), &ellult","J.t ~ ... d., AI.....- v.rpokrllll van Nnd...thoud",.. wn NV HVC d.d. JO JIIfII 2011 

TUHlln . ' 
2011 , .. ~ . 

lon 

Op.ltl>t1nl be5\uu.UJIte Id lnkbordl'oep I!II MtI .mbte\Jke bfleleldl n'l.roep \er 
yoorberedl"1 wan dluunl" over """ol iJke opIolllnp.lchtlnaen ftlllncl~" 
Uf1Ictuu, . 

Sron: 011«11., on .lId V.ln (ornmlnlrlnen (2012, Ip,m. D/scun/mo!O: live vOn '(1/'10/'<100' 'rlra~dllo/fe~ en entr(l~' . 
OIscunl ... ota IIn AI. __ V..-pd.rfnl ya" Aindffihouders 
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AprU 2012 Dlscu .. lenou ov ... de Voors tel In Ie stemtr'le!l mei: het 'e$teldt onder Stleed , van !fDaDe!e.! ng$Vprmc:n Q b Y 

ontwIkkelin, Van Hveen de U!!y11rl!mtyoc en hden "pgr In vc5!!!r ln,co 

fi "anderl ng"nog~IJk/I~en 
Op R Z wprd! aan,eeeycn dot !Wmlo! pb. hyld). belcjd lypt Z InYM!rrlo. ,. 

So;heUl ontwl.keUngen Hvc, besproken fini! nclerings mogelljklled«o YIIOrstel 
typolOBI ...... selectie van financl ... lnlPrna,~ llkhoden O.b .•. actlvl~lYPr ... k~d., ... 
IlOO< Investerinsen, 

Voor.teI typOlo«Iee;,: 
L: 'a lval - en $1I1w ... b"ndl", In<J . restwarmt9h..t; ,roolSchal l,c blnmasn"erlln~n 
en ....... pSStuJ. sorteelllStilllities vOOf huishoudel ijk a!val en Installaties ..,or 
bet.. nddintI ~n reSl.loff ... v~ n afval· en sllbv .... br.ndlnllO.'. VOOI 

fodutteruewlnn lng en opwerki ng vjln oooO!:n\llssen.' 

Z~ ""tIvii",'''' op hft gmled vall duuru ........ ..,gl .... ,rondstoffen (wln ... p-!ee. wind. 
op-land, leothermle, tOllectl~ lOnneprojecten) 

1: Innova tieve pro/eclen 

4: Al:dvlteltefl rnt1 Q •• kttf van dlen<t;"",lenlnl 

Se!ertl e ~I 0 lI oao,lcdOlS\/9rmen Q b ~ aClM'tlIN\IVQt: 

financIefini van type ll1nd .... garantstt!lUn" HnIMI .... !n' van type 2 kan 

'lull$lulll:ndllnleval ""0 o:en tllltecd~ k euie van beI,oldten undet!lhoudors 
plaatsvinden 00 biJ.l. van lar.Dlst_Ul",.' 

Oden voor Inye\ter louo 

In\/eS~ng<voo .. t" len Ie allen liJd. voorafcaande loedk&rI nc van de RvC. 

NINwe lnveste<ln.en dienen Inhoudel ijk,"" nnaocl l1!el iaO te s luiten Dj) het beI,,"d 

.... n denndee111oude<. 

{en voor<~ d lentiantoonbare ~a.de te ho:l>bcn 

f1nllodeje wnt de vao ff\IC dltnl te slllltn door hft betretftnde p roJec:1, IIh""",", een 

pOs lUeve nftto contanle waarde b iJ een dl.' .... terlol'l/Ot"I van B%. 
Trlnsparant rl . l,oprond 

Nlft all . unde<.lhoud ..... dltnen ~ !e nemen In ftIl IyJl'l! lln_t ... ln .. 'P,em1 .. 1. 
voor deln.etvln HVC I. datHVC Ihet collecUef) In hft p rol«! bn tn wil dee111emen 

met een nndeel met een oodervens 'nn circa 20% 

'tn alle",vallen wo,dt het ultt"1ndtllj k bl$lult o ... e< Inve<\etl nget1 ho""" de 10 miljoen 
genomen door de uodeelhouder.verladerl OR.' 

Bron: DI rectleen rnd van commÎ ... , lntn (2012, april). D;swJSknow: HIIC von 'o/llol'naor "Qrondnoffen en entfJ1k' . 
OI"I,l$.I .... oV! nn AI.erroene V ..... d ... lnB ... In Ailndeelhlludffs 

S-l -lOU SesprekJ ... vao noV! ... 

uitstel .... n bl$lult 
!>p,ek"'" con<;ludeert dat de vergaderlnl 1I,h In rul""" mee<d"",l\eId "hter het voor.1t"I 

schi jlrt. [.hler. d.leden hebben wel een nntil op- en unmerklnlen. 

'Op flond van het vet>OE"k " ao ~ Ievolandle letM<!I'Iten ... 1 een nad ..... dellnl blni 

pl;ntsvtnden van type 1 activltt!l ten. Ook u l ... n OleO!I"jaren!n ... ~n"'I""- en 

financiertnllpliln 'IOOItyJIC 1 .clllfheiten ..... ren toe&evoead . 11I umen.prnk melde 

kla~kbordtroep la l het vooISIel op de.ep~nten ..... 'den ul1i"Wffkl, waarbij naast de 

fi nanclerln! ""11 nlet.l~ attlvitel ten tevens de herllnaMI .... 11\& van IVpe ll1 cllvi~II:n 

ain deorde komt. Nadatde notitie ttr. un.l ... van de.e punten I. ul\i_'kt en de 

ki. n kbordBroep daar""", h....tt l nl~!flnd, ..... 'dt deze ter t.e.lultvormltli VOO'Ie!esd 

ian deAVAdl.dl t najaar lal worden lellouden.' 

'Oe heer RIJsdIjk ..... n Gevlldo geeft nn dilt _ ~nult rlsltopenpectlefls het wel de 

... rulo! d_.rent ,," n 10 mllJllm, waarbinnen d_ raad van ......... I .. arl .. en 

It"lf.Undl. Ult lovesterl ngen kin bes lul II:n. niet nu, bmed ... _ worden 

bijlesteId ... ' 

Bron : H"YC (2012)_ B .. I u!tenli Jn van de Al,..,...,..,e Vergad .... l"l van Aandteilloud",s Vall NV HVC d.d . S juli 2012 
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Hnllnc!""'lng "an toe:komsdCe 
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~11·20n VoorStel wlJll,lnl Vit... Voorstel '1n 1'" SlftnmeI\ met..en tMlporlSBI", van de geraamde.lh""w "~n de 
f1n.nd~lnl van besta> nde 'uIJke/ 9'-Ienlngen t/rn 201S en hel niveau nn '.rtlhl 9'-'"'11",,,, Ifr ",.,.flnancl""lng 
Invesleflnlen. van de "uldl", activiteiten van live \derll. l\/l! f.IIcluslef de flnnclerlna van de Ier 

_saderl ng Van 6 decemb.., ·2()12 _rllu""d", ""orotellen len aanuen van 
nad.vOfW .. rnIng Pordrechl en sb"t."",warmi nB Purmerer'ld) ,edufelde deu periode 
te ", ... Irroeten op liet niveau van ultimo 2011 lEUR 670 mllJgen),' 

'WDOf de fln.nclerlnl Va" bestundeV!!O'pltchtl~gen ultwll>dp •• 1c Gemlnl lullen wiJ U Dlt.ep .... ,IltVllOrstej vGlIt biJ de 
ftI1 .e~rutvoo .. tl!'t vaorl"llen,' fln.nela' dosurevan dlttr.Jec~ 

Stil"'.; ter bes lultvormln. eind 2014 

6·11·1012 N<ldefe dennl&-lnB type 1 N.d .. e d~nl&l nll type I u llvl!O!Iten, ..... aarb lj wo.dtungegev"" dat 1'1"" 1 
.c~yllel ten .c~v\relu.n . lln ',erel.lel!rd aan de_teUJkelleuntwuordleiJkheid voo, ~t 

afvallw.atff)beh_ ~ kClmt met he\" CIC' Clp dl. b~CKlt8de schail,'ootte In 
unme\'klnavoCl' de uitvoertn,Clp buis Vin simenwertlnll in HVC..,,~bind ,' 

CClII!!C!lot en V<K>' ""'I!f nCKII, op bas is van ,a,"nlueillnl, 

B,,,,, :Oh,,,,tleen rnd van commlSSf'tnen ll012, 6 nOVl!lTlber), DiJa/Jw""ra HVC""n 'rWial'naar 'grandJ/CIffnt fn enflllie', 
nadrre dtflnllrlng van '1ype J 'arIMrtirnt. No~ ~ ~ un de Alsemene V"".dffl "1 Viln Aandeel he>ude.s 

&-11,2011 BeSlultwiJrllllnll van Aan.do:t'lhCl...den stemrrtelln mettlelvoClntei met een tOfTClCl,i ... lna van de,,,,nmde 
flnanct .. lll8van besta.nde afbouw van de ' .. tIkeI 9'..j..,ln~ t/m 2015 ~ he\"nlveilu Vin 'artiblg'..jenln,en ter 
In_teflncen, herfinanClffln, Vin de huldlleattlvlleiteo Vin HVC Id .. halveecduslot de 

flnanclering Van de ter wrpderlll8 van 6 december 2012 vClC,III11~<if: voorsleil~ 
!en nnll~ van , c"kvorwarmin, Dord,,,,,hl "" sUdsvI!fW" rmlnl Pu""",end) 
gf'du'o:nde dlWlpl!fI~lefl\ilx!"l'!'en op h.et nl"NII Van ultl_ 201ljWR 670 
milJoen),' 

'-U_]OU Inllf!!I'\ITIlnl dotlnl&lnt 1 
activiteit"" ""b mern 
andermeic 

Urk m .. kt een VOCIrbel\oud . 

v.rl~enwoordlsd k40pltail tl!f ver'iderln8: 
1.91. undei~ A/lOO%I 
397nnd"'~BU~) 

'Oe voonltter constateert dn d, verpderlll8 Instemt met d, definitie van ' typt 1'
ICd'tltelten, onder de be!of'tedatl>etonderwerp lal wo,den INl""d_d als I>et 
ecternt rllpport nnJetft dllt er nnleidlnl i, de dlscuule opnieuw Ie V~trI: 

Del ........... "'" li'lystld BlAlme\'estemmen metdt definitie In ,ondi!r yoorbehoud vin 
de ~ne toezegtn, hortoMltrwap _ leagend .. "" als ultCln.d .. ~ blllkidil 
dlWl dlscus,le opnieuw m<>et _rd ... 'lMIe"d. 
Oelemetnll'l'l NCIofdOO1tpolder, Urk .... 2eewoldesternrnl!f1 ~ .... _ 

EIr"", WVC (2012), 8,,'IIul""'I1J$1 v~n de AlI'fI'ItI''' V8fIi..!!e.1nl Vin .... nd.~' yin NV tM: d.d. 6 dec:emlI!r 2ÓU 

Toecezqd wordl da t he! _ne"""'''lei ""Cl' em!yl>" 2-p' ClJ""1 ver8e~d ~all".n va n ~ 
"'.al Clpln lon ~ em fllIlll cl aI opIn ion waatult bli lkt dat het . Is le o voo. dal p.oJ",,', dl.""t of 
In.dl ,!!Ct ~<><>r de nlft-deelnemende nndeei hClud ... nl hl1l$. 

Bron: t1\IC (1013 ). lIesluIten lI Jn van de Algemene \ti8aderlllB van NV HVC d.d . 2S ap,lI 2013 

1_5_20U 81)em""msll\na n~lete 

ambtena' er! 

IIrCln : OI.""tl e 12013, 21 J unl). Act~unte" overleg lJ,d. 8 mrJ20B, Notl~ e •• n de fin Bnclêl e amb~ren van deI n lfVC 

._7_20n Ilesprel1rc!ype 2 
.c~vllelten In A .. A 

HVC h~ advIes 1neewonMfl bil hul n dvouit Ot 8'auw 8Ia~.kn"ne WtS lb,oft< ""M 
de Ju,ldlJent SU UCtuu, v. n type 2 acti vitei ten . De B,a uw 8/ackstOf'le Weslb.oe1< s lei t 
voor l~ w",kf:TI met u ndeltf1 C. D. entovcCI'ts . VrIJw.rlllg vl ndl pln ts d"", ftn 
bl llCltllleovereenkClmsL In dt AVAvall d"""",,be< 2013 121 hl .. ""er bes luitvormIns 
plul.$vlllden, 

WVC 12()13), CClnceptt>esl ul tenliju van de AI~ Vergad .. lng va n Aandetlho...d"$ d,d. 4 1ull 2()13 
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BrM: Rucl ~Jn Commlua,lssen en directie (2013, 30 oktober). U/fWeft.lnfl st""'"ur ryp~2·prol«t~n. Memo aan AI~ 
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9 BESCHRIJVING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN 

9.1 Inleiding 

Een aanta l gemeenten participeert in HVC via een gemeenschappelijke regeling. Het 

hetreft: 

• Gemee.nschappelijke Regeling (CR) Afvalschap I}mond-ZaansITCc.k (AIjZ). 

• CR Centraal Afvalvcrwijdcringsbcdrijf WestFriesland (CAW). 

• CR Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaa r en Omstreken (VVI). 

• CR Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken (GEVUDO). 

• CR Slibvcrwerking 2009. 

Deze gemeenschappelijke regelingen hebben allen tot doel de taken die behoren bij 

het aandeelhouderschap van HVC uit te voeren. Dit betreft zowel het in de rol van 

opdrachtgever zorgd ragen voor de aanlevering van verbrandbaar afval en GFT aan 

HVC, als ook hel vervu llen van de eigenaarsrol als aandeelhouder van HVC. 

GEVUDO en CR Slibverwerking vallen buiten h~1 kader van het onderhavige onder

zoek, en worden verder niet behandeld. 

9.2 CR Afvalschap IJmond-Zaanstreek (AIJZ), 
De - in het kader van het onderhavige onderzoek - belangrijkstc kenmerken van deze 

gemeensdlappelijke regeling zijn: 

• Deelnemers van deze CR zijn Heemskerk, Beverwijk, Velsen en Zaandstad. 

• Taken: 

o De CR draagt zorg voor de be- en verwerking van de afvalstoffen c.q. 

brandbaar afval en gfl. 

o De CR is bevoegd tol hel verwerven, beheren en vervreemden van 

aandelen in HVC. Voorts is de CR partij bij hel aangaan van ovcrt.'Cn

komsten tussen aandl..'Clhouders van HVC, waaronder de Ballotage 

overeenkomst en de gara ntslelling. 

(De GR heeft dus niet lot doel hel- gezamenlijk -ontwikkelen cnlof 

vaststellen van het afvalbeheerbelcid) 

• Algemeen en Dagelijks Bestuur 

I Inwerkinglredillg II april "2007. 
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o De gemeenteraden wijzen elk uit" hun college één lid van het algemeen 

bestuur (AB) aan. Hel AB van de CR bestaat dus uit vier portefeuille

houders. 

o De leden van het dagelijks bestuur (DB) worden door en uil het AB 

aangewezen. Het DB bestaat ui t vier leden. Dit betekent dat het AB en 

DB door dezelfde functionarissen worden vervuld. 

o Het bestuur van de CR vervult de rol van aandeelhouder in de A vA 

van, en in relatie tol HVC. De betreffende taken en bevoegdheden z ijn 

(art. 12) gedelegeerd aan hel bestuur van de GR. 

• Relatie met gemeenteraden 

o Concept begroting en rekening worden aan de gemeenteraden aange

boden, zodat de gemeenteraden eventueel hun gevoelen (schriftelijk) 

kenbaar kunnen maken. Hel bestuur V il n de CR onderzoekt het inge

diende gevoelen, en neemt hierover ccn gemotiveerde beslissing. De

ze beslissing wordt (sch riftelijk) aan de gemeenteraden m<.>cgededd. 

• Financiën 

o Het DB ste l! de begroting én de reken ing van de GR op, het AB stelt 

beide vast. Concept begroting en rekening worden aan de gemeente

raden aangeboden, zod at de gemeenteraden eventueel hun gevoelen 

(schriftelijk) kenbaar kunnen maken .. 

o De kosten voor het verwerken van het restafval en gft worden door de 

GR voldaan en (op basis van de afvalhoevee lheden) verrekend met de 

deelnemende gemeenten. De bcstuurskostcn (van de GR) worden 

doorm 

o De garantstellingsprovisie cn eventueel dividend komen ten bate van 

de CR. Op verzoek van de één van de deelnemers zal HVC de garant

stell ingsprovisie enlof het dividend direct aan de deelnemer ui tkeren 

(art. 26 lid 4). 

o De deelnemers aan de CR s taan gezamenlijk garant. waarbij de bi j

drage verpli chting volgens een verdeelsleutel is gealloceerd . Dit be

treft de verdeling van het aandelenbezit: Zaanstad 50%; Velsen 25%, 

Beverwijk 12lf2% en Heemskerk 12 Iil%. 

9.3 GR Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland (CAW)" 

De - in het kader van het onderhavige onderzoek - belangri jkste kenmerken van deze 

1 Belreft de regeling d.d. I juni 2004. 
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gemeenschappelijke regeling zijn: 

• Deelnemers van deze CR "jjn Hoorn, Medemblik, Opmeer, Enkhuizen, Stede 

Broeck, Drechterland, Koggenland. 

• Taken: 

o De GR heeft tot doel het - gezamenlijk - ontwikkelen, vaststellen en 

(doen) uitvoeren Vim het afvalbeheerbeleid . 

o Zorgdragen voor de uitvoering hel transport, de overslag en be* en 

verwerking van de overeengekomen categodeën afvalstoffen. HVC 

wordt aangewezen als inzameldienst (als bedoeld in arl. 10.24 wel 

Milieubeheer) 

o De GR draagt zorg VQOf de be- en verwerking van de afvalstoffen. Via 

de BalJotage-over\..>enkomst worden deze afvalstoffen aangeboden aan 

HVe. 

o Oe GR participeert ten behoeve van de deelnemende gemeenten in 

HVC en aan haar gelieerde ondernemingen. 

• Algemeen en Dagelijks Bestuur 

o De gemeenteraden wijzen elk uit hun college éên lid van het algemeen 

bestuur (AB) aan. Het AB van de GR bes taat dus uil zeven portefeuil

lehouders. Elke lid ontvangt I stem, vermeerderd met 1 per 5.000 in

woners van de betreffende gemeente. Het AB telt dus 7 leden. 

o Het AB wijst uit zijn midden een DB aan: de voorzitter van het AB en 

minimaal 2 en maximaal 4 andere leden. Hel DB telt dus minimaal 3 

en maximaal 5 leden. 

• Relatie met gemeenteraden 

o Art 10 t/m 12. Een gemeenteraadslid (of meer) kunnen via een verzoek 

inlichtingen verlangen van het (door hen aangewezen) lid van het AB. 

Binnen 30 dagen na ontvangst dient dit AB-lid het verzoek om lich

tingen schriftelijk te beantwoorden. Het verzoek ma alleen betrekking 

hebben op de belangen ter behartiging waarvan deze GR is getroffen. 

De gemeenteraad is bevoegd het door hem aangewezen lid van hel 

AB ter verantwoording voor het door hem gevoerd beleid te roepen . 

Voorts bevoegd om tu ssentijds ontslag te verlenen (bijvoorlx.>cld bij 

verzuim of gebrek aan vertrouwen). 

o Een of meer leden van het AB kunnen (schriftelijk) inlichtingen ver

langen van het DB. Het AB kan (een lid van) het DB ter verantwoor

ding roepen. Het AB kan (een lid van) het DB ontslaan ind ient het 

vertrouwen ontbreekt. 
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o Eén of meer leden van een ge.mecntc.r'lad kunnen het DB of de voor

zitter van het OB (schriftelijk) om inlichtinge.n verzoeken. 

• Financiën 

o Het AB stelt de begroting vast. (confo rm procedure Wgr art. 35) 

o Elke deelnemende gemeente is ieder afzo nderlijk verplicht het li

chaam (de CR) zodanige financiële voorschotten te verstrekken d at 

het Lichaa m Ic allen tijde aan zijn financiële verplichtingen kan vo\

doen. Di l behelst een derdenbedi ng. (Red. en staat in relatie met arti

kel 7 van de Ballotage-overeenkomst) 

o De deelnemende gemeenten staan gezamenlijk garant voor de tijdige 

en volledige betaling van rent, aflossing en boeten van de dOOf het DB 

onder goedkeuring van het AB gesloten overeenkomsten van geldle

ning. Dil behelst een dcrdcn1x.>ding. (Red. en staat in relatie mei' arti

kcl9 van de Ballotage-overeenkomst). 

• Overig relevant 

o Het DB en (leden v an) het AB kunnen voorstellen doen voor wijziging 

van de GR. Wijziging vind t plaats bij eensluidend besluit va n 2/3 van 

de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten, waa rin minstens 

de helft van he t aantal inwoners woont. 

9.4 GR Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en Omstreken (VVI)!! 

De - in het kader va n het onderhavige onderzoek - belangrijkste kenmerken van dezt> 

gemeenschappel ijke regeling zijn: 

• Deelnemers van deze GR zijn Alkmaar, Bergen, Langedijk, Heerhugowaard, 

Schermer, Graft-De Rijp, Wormerland, Uitgeest, Castricum en Heiloo 

• Taken: 

o Behartiging van het belang van de verwerking van de door de ge

meenten verkregen afvalstoffen , 

o Door het opri chten en instandhouden van een vuilverbrandingsinstal

latie in de gemeente Alkmaar. De deelnemende gemeenten zijn ver

plicht de huishoudelijk afvalstoffen waarover zi j de besd1ikking krij

gen aan de installatie af te leveren. 

• Algemeen en Dagelijks Bestuur 

J Belrefl de regeling d.d. 2{) n"H;i 1996 
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o Hel besluur van de CR oefent de Jx.voegdheden uit d ie - ingevolge de 

Afvalstoffenwet voor de verwerking van afvalstoffen · aan de raden 

van de deelnemende gemeenten zijn opgedragen. Delegatie/mandaat. 

o De verdeling van deze bevoegdheden tussen de AB, DB en voorzitter 

zal (behoudens in de CR gemaakt uitzonderingen) zijn zoals deze in 

de wet is of zal worden geregeld ten aanzien van onderschei denlijk 

de gemeenteraad, het college van B&W en de burgemeester. 

o De gemeenteraden wijzen elk uit hun college één lid van het algemeen 

bestuur (AB) aan. Als het aantal inwoners meer bedraagt dan 50.000, 

dan wordt voor elke 50.000 inwoners een extra lid aangewezen. 

o Elk lid ontvangt per 1.000 inwoners van de betreffende gemeenten 1 

stem. Als het"aantal stemmen door één gemeente groter dan 50% van 

het totaal. dan wordt het aantal stem men verminderd tot de helft mi

nus 1. 

o Het AB wijst uil zijn midden een DB aan: de voorzitter van he t AB en 

4 andere leden. Hel DB teH dus Sleden. Een gemeente mag maar één 

keer vertegenwoordigd zijn in hel DB. 

o Besluiten van hel DB worden met meerderheid van stemmen geno

men. Elk lid heeft één stem. 

• Relatie met gemeenteraden 

o Het AB en DB verstrekken aan de gemeenteraden alle inlichtingen die 

door een of meer leden van die raden worden verlangd (op de wijze 

te regelen in het reglement· van o rde). 

o Een AB-lid is verantwoording verschuldigd over het door hem in het 

AB gevoerde beleid, aan de gemeenteraad die hem heeft aangewezen. 

o De besturen van de deelnemende gemeenten ontvangen binnl:!ll éên 

ffi<land bericht van de vaststelling en de glX'dkeuring van de begro

ting en van de wijzigingen daarvan, van de voorlopige vaststelling en 

de sluil"ing van de rekening en het sluiten van geldleningen. 

o De vergadering van het AB (' de algemene raad') zijn openbaar. In een 

besloten vergadering kan geen besluit worden genomen over; de be

groting (of wijziging daarvan), de jaarrekening. afschrijvingsrcgelin

gcn, voorstellen tot wijziging van de GR, toetreding van gemeenten. 

• Financiën 

o De financiële administratie, boekhouding en het kasbeheer worden 

opgedragen aan en verzorgd door (de controller) HVC. 
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o De kosten voor de diensten (geleverd door HVC of gemeente Alk

maar) worden dOOf de CR vergoed . 

o De deelnemende gemeenten staan gezamenlijk garant voor de tijdige 

en volledige beta ling van renl, aflossing en boelen van de door hel DB 

onder goedkeuring van hel AB gesloten overeenkomsten van geldle

ning. DH behelst' een derdenbeding. 

(Red . staat in relatie met arlikc19 van de Ballotage-overeenkomst). 

o AB slelt de begroting vast. (conform procedure Wgr art. 35). 

o AB slelt de jaarrekening voorlopig vast. Inclusief een beredeneerd 

verslag omtrent de exploitatie van de installatie en accountantscontro

le, 

o De besturen van de deelnemende gemeenten ontvangen binnen één 

maand bericht van de vaststelli ng en de goedkeuring van de begro

ting en van de wijzigingen daarvan, van de voorl opige vaststelling en 

de sluiting van de rekening en hel sluiten van geldleningen. 

o Een nadelig verschil van baten en lasten van de GR worden door de 

gemC<!nten gedragen naar rato van het gewicht va.n afvalstoffen dat 

zi j aan de installatie hebben afgeleverd. 

(Red. staat in relatie met artikc17 van de Ballotage-overeenkomst) 

• Overig relevant 

o Als secretaris fu ngeert een (in O\'erleg met het DB aan te wijzen) func

tionaris van het HVC. 
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10 BEVOEGDHEIDSVERDEUNG COLLEGE EN RAAD 

Zoals gezegd heef! hel gemeenschappeli jk onderzoek betrekking op de rol en betrok

kenheid van 'de gemeente' aJs aandeelhouder van HVC. Daarbij wordt 'de gemeente' 

als één entiteit beschouwd. In hel E'ventueellokaal uitgevoerd ondCr7.oek wordt inge

gaan op de wijze waarop de rol van aandeelhouder binnen de gemeente zelf is geor

ganiseerd . 

Deze afbakening van hel gemeenschappeli jk onderzoek laat onverlet de vraag op 

welke wijze gemeente(raden) participeren in HVC en hoc deze deelneming in hel 

politiek-bestuurlijke proces geborgd is. In deze bijlage wordt daarom ingegaan op de 

bevoegdheden van de gemeenteraad in relatie lot hel college van burgemeester en 

wethouders (college B&W, dagelijks bestuur) en 101- indien van toepassing - op de 

gemeenschappelijke regeling (GR). 

10.1.1 Gemeenleraad: kader sleI/end elf cOll lrolereud 

De gcml.ocnteraad bepaalt de hoofdli jnen van het gemeentelijk beleid (kader stellende 

rot) en controleert hel dagelijks bestuur op de uitvoering van dit beleid. Daarbij geeft 

de raad hel college kaders mee len aanzien van proces, financiën en inhoud. De raad 

kan er levens voor kiezen verschillende bevoegdheden van de raad toe te delen aan 

een ander bestuursorgaan door middel va n delegatie en mandaat. 

Delegatie betreft het overdragen van bevoegdheden aan een ander orgaan. Hel ande

re orgaan krijgt de bevoegdheid om uit eigen naam handelingen Ie verrichten (artikel 

10:13 Awb). Doord at de gevolgen van delegatie ingrijpend kunnen zijn, heeft delega

tie een wettelijke grondslag (artike/lO:15 Awb). 

Voorts staat in artikel 156 Gemeentewet dat de raad bevoegdheden kan delegeren aan 

het college of aan een door de raad ingestelde bestuurscommissie, tenzij de aard van 

de bevoegdheid zich tegen delegatie verzet. Ook het coJ1ege mag delegeren als gevolg 

van artikel 165 Gemeentewet. Dit kan aan een door het college ingestelde bestuurs

commissie, tenzij de aard van de bevoegdheid zich tegen delegatie verLet. 

Overigens verliest de delegans de verantwoordeli jkheid voor de uitoefening van de 

bevoegd heid, maar blijft wel verantwoordelijk voor het vestigen van de delegatie en 

het laten voortbestaan daarvan. 

In geval van mandaat wordt een bevoegdheid verspreid, waarbij de gemandateerde 

een bevoegdheid krijgt die hij eerder niet had . De gemand ateerde wordt bevoegd om 

in naam van de mandaatgever besluiten te nemen (arlikeI1O:1 Awb). Een besluit van 

de gemandateerde geldl a ls een besluit van de mandaatgever (a rtikel 10;2 Awb). 

Daa rbij kan de mandaatgever instructies geven (artikel 10:6 lid I Awb). 

Er zijn drie typen mandaat: 

• Beslissingsmandaat (beslissing wordt gcheel overgelalen aan de gemanda-
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teerde); 

• Uitvoeringsmandaat (mandaatgever neemt zelf het besluit, maar laai concreti

sering van de motieven en hel beslui t aan de gemanda teerde over); 

• Onderlekeningsmandaat (gemandateerde krijgt de machtiging om namens de 

mandaatgever te ondertekenen (artikel 10:11 Awb); 

Volmacht en machtiging 

Het instrument volmacht lijkt erg op mandaat. Artikel 60 van boek 3 van het Burger

lijk Wetboek luidt: 'Volmacht is de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan 

een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen Ie verrichten.' 

Volmacht is nodig om namens het bestuursorgaan privaatrechteli jke rechtshandel in

gen te mogen verrichten. 

Naast volmacht bestaat ook nog het instrument van machtiging. Machtiging is nodig 

om namens het bestuursorgaan handelingen te mogen verrich ten die besluiten noch 

privaalTechtelijke rechtshandelingen zijn (betref! met" name fei telijke handelingen). Als 

het bestuursorgaan een ondergeschikte volmacht verleent dan wel machtigt, dan is 

afdeling 10.1.1 (mandaat) van de Algemene wel bestuursrecht van overeenkomstige 

toepassing. 

10.1.2 BcvoegdllcdcJI College 

Het College is bevoegd het dagelijks bestuur van de gemeente te voeren, beslissingen 

van de raad voor te bereiden en uit te voeren (a rtikel ] 60 Gemt>entewet). [n artikel 

160:2 Gemeentewet wordt voorts aangegeven dat het College slechts tot de oprichting 

van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, 

coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen besluit indien dat in het bijzonder 

aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daannee te dienen 

openbaar belang. Hel beslu it wordt niet eerder genomen dan nadat de raad een 0 111"

werpbesluil is toegezonden en in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkin

gen ter kennis van het college te brengen . 

Op basis van artikel 169 Gemeentewet is het College - en elk van zijn leden afzonder

lijk - verantwoording schuldig aan de raad over het gevoerde bestuur. Daarbij geven 

zij de raad aUe inlichtingen die de raad voor de ujtoefening van zijn taak nodig heeft. 

Indien de uitoefening van de bevoegdheden van het College ingrijpende gevolgen kan 

hebben voor de gemeente, ste lt het College de raad in de gelegenheid zi jn wensen en 

bedenkingen ter kennis van het college te brengen. 

Indien de raad daar om verzoekt of als de ui toefening van de taak ingrijpende gevol

gen k..m hebben voor de gemeente verstrekt het College de Raad vooraf inlichtingen 

(bevoegdJleden tot pri\'aatrechteli jke rechtshandelingen, tot besluiten m.b.1. beroeps

procedures, voorbereiding civiele verdedigen, instelling jaarmarkten). 
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10.1.3 GemcclIsclmppc/ijke regeliJ/g 

Een aantal gemeenten participeert in HVC via een gemeenschappelijke regeling. Het 

betreft: 

• Gemeenschappelijke Regeling (CR) Afvalschap ljmoncl-Zaanstreek (AIJZ) 

• CR Centraal Afvalven'lijderingsbedrij f WestFriesla nd (CAW) 

• CR Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en Omstreken (VVI) 

• CR Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken (GEVUDO) 

• CR Slibverwerking 2009 

Deze gemeenschappelijke regelingen hebben aUcn tot doel de taken die behoren bij 

het aandeelhouderschap van HVC uil te voeren. Dit betreft zowel het in de rol van 

opdrachtgever zorgdragen voor de aanlevering van verbrand baar afval en GFT aan 

HVC, Dis ook het vervullen van de eigenaarsrol als aandeelhouder van HVC. 

GEVUDO en CR Slibverwerking vallen buiten het kader van het onderhavige ond~

zoek en worden verder niet behandeld. 

Op verschillende wijze hebben gemeent('rad('n invloed op een gemeenschappelijke 

regeling: 

• Zij beslissen over de oprichting, wijriging en opheffing van de gemeenschap

pelijke regeling op voorstel van het college van B&W. Zij stellen daarbij het 

takenpa kket en de bevoegdJleden vast. 

• Voor het Algemeen Bestuur (AB) wijzen zij hun vertegenwoordigers aan. Die 

hebben een informatie- en verantwoordingspli cht aan hun gemeenteraad . De 

vertegenwoordigers zijn conform huidige wetgeving leden van het college 

van B&W, soms betreft het nog raadsleden vanuit de oude situatie. 

• Zi j worden via hel toezenden van de begroting van tevoren en de jaarrekening 

achteraf over de uitvoering van taken geïnformeerd . 

• Zij kunnen hun zienswijze geven op de (ontwerp-)begroting bi j het Algemeen 

Besluur en zo nodig bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten . 

Het college van B&W gedt in de gemeentebegroting ('n jaa rrekening in de paragraaf 

verbonden partijen aan de gemeente raad ook informatie over de ontwikkeli ngen bij 

GR's. Gemeenten houden verder een register bij van regeling('n waarin wordt deelge-

nomen. 

10.1.4 Snmellvnttefld 

• Voor deelname in HVC-vcrband dient het college een ontwerpbesluit aan de 

raad voor te leggen, waarbij de raad haar wensen en bedenkingen aiJll het col

lege ter infonnatie meegeeft. 
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• De raad \vord l - jaarlijks- geïnformeerd over de deelneming van de gemeen

te in HVC op basis van de gemeentebegroting (via de paragraaf verbonden 

partljcn) en de jaarrekening van de gemeente (risicoparagraaf Icn aanzien van 

de garantstel1îng). 

• Indien sprake Îs van deelneming in HVC via een CR hebben raden invloed 

via : 

o De raad stelt hel takenpakket en bevoegdheden van de CR vast bij op

richti ng. wijzigi ng en opheffi ng van de CR (op voorstel van het colle

ge); 

o De raad wi jst voor het Algemeen Bestuur van de CR (ccn) vertegen

woordiger(s) aan welke ccn informatie- en verantwoordi ngsplicht aan 

de raad hebben; 

o Via toezending van begroting (vooraf) en jaarrekening (achteraf) wor

den raden over de uitvoering van taken geïnforme-erd; 

o De raad kan haaf zienswijze geven op de (ontwerp-)begroting bii het 

Algemeen Bestuur en zo nodig bezwaa r maken bij Gedeputeerde Sta

ten. 

10 H(>t college verstrekt de raad alle informatie die nodig is voor de uitoefening 

van de controleren de taak. 

• Bij ingrijpende gevolgen voor de gemeente stelt het college de raad in de gele

genheid wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen; 

• De raad bepaalt ui teindelijk zelf de kaders van informatieverstrekking. waa r-

bij zij specifieke inlich tingen kan verzoeken aan het college. 
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12 REACTIE HVC IN HET KADER VAN WEDERHOOR 

Reactie HVC op de conceptrapportage van IPR Normag Inzake het 'Onderzoek 
naar de relatie tussen aandeelhoudende gemeenten en HVC' d.d. 7 februari 2014 

IPR Normag: de zwarte tekst betreft de reactie van HVC. De eventuele reactie van 
IPR Normag is in blauwe lekst. 

Inleiding 
Als directie en RvC van HVC maken wij graag van de ons geboden gelegenheid ge

bruik om te reageren op de conceptrapportage inzake het 'Onderzoek naar de relaUe 

tussen aandeelhoudende gemeenten en HVC', Deze reactie vangt aan mei de voor 

ons relevante conclusies, vervolgens worden algemene kanttekeningen bij het onder

zoek geplaatst; tenslotte wordt de rapportage paginagewijs doorgenomen. 

Conclusies Directie en AvC komen op basis van de conceptrapportage tot de vol

gende conclusies: 

• HVC vervuil zijn rol jegens aandeelhouders in het algemeen goed: 

• enkele aandeelhouders hebben moeite hebben zich te schikken in een bij meer

derheid bevestigde koers; 

• sommige aandeelhouders hebben moeile ingenomen standpunten van de Alge

mene Vergadering in hun gemeente(·raad) goed Ie verwoorden c_q. te onder
bouwen; 

• in het algemeen kan worden geconstateerd dat HVC een structuur heeft ontwik
keld waarin aandeelhouders en bedrijf beide hun belangen goed kunnen bevor

deren: 

• op enkele gebieden, niet van essentiêle betekenis, kunnen de bevindingen uit 

deze rapportage worden gebruikt om verbeteringen in procedures en communi

catie met aandeelhouders aan te brengen : HVC is daarvoor de onderzoekers er
kentelijk. 

Reactie IPR Normag. Het verheugt ons dat directie en AvC instemmen met een be

langrijk deel van de door IPA Normag gepresenteerde bevindingen en conclusies. 

Wij constateren daarbij ook dal directie en AvC zich vooral richten op de (directe) 

relatie in het besturingsmodeltussen de aandeelhouder (c.q. de functionaris de ge

meente vertegenwoordigt) , raad van commissarissen en directielbestuur. Indien deze 

relatie wordt bezien - en zo concludeert IPR Normag ook in de rapportage - dan func

tioneert hel besturingsmodel correct en zoals afgesproken (blijkend uit o.a. statuten, 

overeenkomsten en aanvullende besluiten) . 

Hiernaast geeft het onderzoek ook antwoord op de onderzoeksvraag : geef inzicht over 

hoe en in hoeverre de gemeenten als organisatie (college , gemeenteraad, ambtelijk 

apparaat) betrokken zijn bij de besluitvorming omtrent visieontwikkeling en investe· 

ringsbeslissingen van de Huisvuilcentrale Alkmaar. Ook hierover zijn conclusies en 
aanbevelingen vermeld . 

Het is aan de gemeenteraden (in hun kaderstellende en controlerende rol) om te be

palen in hoeverre de conclusies van essentiële betekenis zijn . Dit geldt zowel voor de 

door HVC onderschreven conclusies alsook de overige conclusies . 
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Algemeen 
De onderzoeksvraag (zie pagina 30) van dit gemeenschappelijk onderzoek gaat in op 

de betrokkenheid van de aandeelhouders bij de besluitvorming omtrent visieontwikke· 
ling en investeringsbeslissingen van HVC. Tevens wordt een oordeel gevraagd over 
de formele en materiële (feitelijke en gerealiseerde) invloed en zeggenschap door de 
aandeelhouders op de besluitvorming die hel risicoprofiel van HVC bepaalt dan wel 

wijzigt. in heilicht van de verplichtingen en risico's welke zijn verbonden aan het aan· 
deelhouderschap en de daarmee verbonden rechlen en plichten (balans) en in het 
licht van de algemene principes van 'goed governance', zoals dit in overheidsgedomi· 
neerde organisaties verwacht mag worden . Deze hoofdvraagstelling is verder uitge
werkt in een graal aantal deelvragen. 

Ter duiding van de bevindingen hanteert IPR Normag een 'normenkader'. De meeste 
normen lijken vanuit rationeel perspectief 'common sense', maar evenzo zijn andere 
denkbaar. Het is niet duidelijk wat de herkomst is van dit kader (wet, richtlijnen , en/of 

eigen advies). Een gefundeerd kader is van belang om te kunnen komen tol afgewo
gen analyses, conclusies en aanbevelingen. 

Reactie IPR Normag. Het gehanteerde normenkader (zie bijlage 2) is gebaseerd op 

literatuuronderzoek en "common sense~. Dit normenkader sluit aan op de door de 
rekenkamer(commissie)s gestelde onderzoeksvragen en is door hen vastgesteld. 

Er zijn met een groot aantal personen interviews gehouden. Naast niet-gemeentelijke 

functionarissen , zijn uitsluitend functionarissen geïnterviewd die werkzaam zijn bij 
gemeenten waarvan de rekenkamers participeren in de opdracht aan IPR Normag 
voor uitvoering van het gemeenschappelijk onderzoek. De vraag is of deze specifieke 
selectie invloed heeft op de representativiteit van de onderzoeksresultaten. Enkele 
uitspraken van geïnterviewde gemeentelijke functionarissen waaraan in het onderzoek 
veel gewicht wordt toegekend , herkennen wij als afwijkend van de algemene lijn. Voor 
het vinden van de Juiste balans in het onderzoek is dit een aandachtspunt. 

Reactie IPA Normag. Zoals in paragraaf 6.2 van het rapport is aangegeven, heelt de 
stuurgroep ervoor gekozen om gesprekken te voeren met alleen functionarissen uit 
gemeenten waarvan de rekenkamer(commissie) opdrachtgever is voor dit onderzoek. 

De afbakening van hel onderzoek is een ander punt van aandacht. Op pagina 15 con
stateert IPA Normag dat er enerzijds aandeelhouders zijn die door IPR Normag zijn 
gesproken die grotendeels tevreden zijn met de inrichting en het functioneren van hel 
besturingsmodel. lPA Normag constateert anderzijds op basis van gesprekken en 
documentenonderzoek, dat er daarnaast functionarissen zijn, waaronder raadsleden 
die het besturingsmodel als complex ervaren, die daar vragen bij hebben en vinden 
dal zij te weinig invloed en zeggenschap hebben in relatie lot de door de gemeente te 
dragen risico's, en stelt daarbij deze kritische houding te delen en te begrijpen. Het 
lijkt ons dat meI het inbrengen van oordelen van raadsleden en daarop te baseren 

conclusies en aanbevelingen de albakening van het gemeenschappelijk onderzoek 
dreigt te worden overschreden. 
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Reactie IPR Normag. Hel onderzoek biedt de door de rekenkamer(commissie)s ge

vraagde inzichten conform de opdrachHormulering "onderzoek hoe en in hoeverre de 

gemeenten (college, gemeenteraad, ambtelijk apparaat) zijn betrokken bij de besluit

vorming omtrent visieontwikkeling en investeringsbeslissingen van de Huisvuilcentrale 

Alkmaar", De basis voor analyse en conclusies reikt verder dan hel oordeel van indivi

duen. Ter verduidelijking passen wij daarom de tekst aan. 

Uit de casuïstiek komt naar voren dal de aandeelhouders unaniem hebben ingestemd 

met de strategie en de inhoudelijke investeringen in wind op zee en in vergisting. Be

sluitvorming daaromtrent vond plaats binnen langdurige en zorgvuldige processen , 

waarbij alle aandeelhouders betrokken waren en maximale invloed en zeggenschap 

konden uitoefenen, illustratief voor de wijze waarop HVC op basis van eigen keuzes 

door de aandeelhouders tot zijn huidige omvang is gekomen. Inmiddels zijn de eco

nomische omstandigheden gewijzigd. zowel voor HVC als voor de gemeenten. Mede 

vanwege die ontwikkeling is op verzoek van enkele aandeelhouders een traject van 

strategische herijking gestart, waarbij de inhoudelijke strategie en de financiële ro

buustheid van HVC door de aandeelhouders extern zijn getoetst, en dat in het voor

jaar van 2013 op voorstel van directie en RvC heeft geleid tot vrijwel unanieme be

sluitvorming . Het is jammer, maar wellicht onvermijdelijk, dat enkele aandeelhouders 

niet met de uitkomsten kon instemmen. Dat IPR Normag stelt de aangetroffen kri ti

sche houding te delen, roept vragen op over vooringenomenheden die (In elk onder

zOek) een rol spelen , maar waarover in de rapportage niet wordt gereflecteerd. Begrip 

voor geïnterviewden die aangeven dat zij te weinig invloed en zeggenschap hebben 

op HVC, komt niel overeen met de feitelijke bevindingen. 

Een aantal conclusies en aanbevelingen lijkt niel consistent. Een voorbeeld is het 

oordeel over de kwaliteit van de informatievoorziening . Zo wordt op pagina 74 gesteld : 

"De stukken die ter besluitvorming aan de Algemene Vergadering worden voorgelegd, 

zijn overzichtelijk en inhoudelijk concreet en duidelijk. De omvang van de bijlagen (ter 

toelichting van de context, nadere inhoudelijke duiding, et cetera) is groter. De com

plexiteit is realiteit. en vereist daarom aandacht van betrokkenen." Op andere plaatsen 

in het onderzoek , zoals op pagina 20, 26 en 73, wordt de inform atie van HVC aange

merkt als onvoldoende duidelijk en onvoldoende op maat gesneden, met name als het 

gaat om de doelgroep raden en raadsleden. Vraag is dan wel of hel past bij de rol van 

HVC om raden en raadsleden te informeren, waar ook IPA Normag vaststelt (pagina 

72) dat hel in principe de wethouder-aandeelhouder is die zorg moel dragen voor de 

gemeente-interne afstemming en communicatie. Het lijkt ons dal alleen desgevraagd 

HVC die rol kan vervullen. zie ook onze opmerking hieronder bij pagina 21 . 
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IPR Normag: de volgende paginagewijze reacties van HVC zijn door IPR Normag (op 

de hieronder aangegeven wijze) verwerkt in hel rapport d.d. 7 maar/2014. 

Paglnagewljs 
NB: enkele reacties hebben betrekking op achtereenvolgende citaten. 

6 "In lijn meI de daarna gekozen en aangepaste strategie van HVC zijn in de afgelo

pen jaren diverse initiatieven ontplooid, zoals de bouwen exploitatie van een biover

gistingsinsta/latie, sorteerinstallalies, slibverwerkingsinstallaties, deelnemingen in pro

jecten en organisaties op hel gebied van zonne- en windenergie. Daardoor is de ver

houding tussen laken in hel publiek domein en taken in de markt gewijzigd en daar

mee ook hef risicoprofiel van de onderneming. De gemeenten staan daarbij garant 

voor verliezen en door HVC aangegane leningen. ~ 

Reactie HVC: Reeds begin jaren negentig is door de aandeelhouders gekozen voor 

het vormgeven van integraal kelenbeheer binnen HVC: hel voeren van regie over alle 
schakels van het gemeentelijk afvalbeheer. Vrijwel alle aandeelhouders zijn op basis 
van deze strategie loegetreden. Alleen de genoemde participaties in specifieke duur
zame-energie-projecten zijn van recentere datum. Deze activiteiten vloeien voort uil 
de wens van aandeelhouders om via HVC ook duurzame-energie-activiteiten te ont
plooien . De feitelijke omvang van deze Investeringen is relatief beperkt en bedraagt 
minder dan 10% van de balans. 

Reactie IPR Normag: De keuze van de aandeelhouders voor deze strategie wordt 

ook In de lekst van het rapport vermeld. Het gaat echter om meer dan alleen duurza
me energie (waarvan de omvang van investeringen op pagina 57 in de gemeen
schappelijke rapportage benoemd is) , namelijk ook om de verhouding van publiek' 
privaal Ie verbranden afval. Daarmee is hel risicoprofiel veranderd op basis van de 
door de aandeelhouders geaccordeerde strategie. 

6 7egelijkertijd staan de gemeenten op relalief grote afstand van de onderneming wat 

betreft invloed en zeggenschap·. 

Reactie HVC: Deze conclusie verhoudt zich niet tot de bevindingen op basis van ca

suïstiek. Gemeenten (en waterschappen) hebben binnen HVC een grote invloed en 
zeggenschap, zie ook hierna onder 'paginagewijs' 15. Tegelijkertijd kan er in een aan
tal gevallen materieel sprake zijn van beperkte beïnvloedingsmogelijkheden, omdat 
keuzes in het verleden soms een beperking van keuzevrijheid opleveren in het heden. 
Dit zijn twee verschillende aspecten. 

Reactie IPR Normag: In de lekst zal worden benadrukt dat gemeenten op relatief 
grote afstand staan, doordat er sprake is van een verplicht structuurregime en doordat 

een aanlal gemeenten zich laat vertegenwoordigen door een gemeenschappelijke 
regeling via verlengd lokaal bestuur. In een niet-structuur overheids -NV hebben aan
deelhouders namelijk veel meer invloed en zeggenschap. 

10 "De beJeidsvflïheid van (directie en management van) HVC ten aanzien van het 

starten en continueren van bedrijfsactiviteiten zoals afval be- en verwerking, grond-
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sloffen en energieproductie ;5 zo ruim als dat de aandeelhouders zelf hebben be

paald. Deze was ruim door hel (door de aandeelhouders) vaststellen van de strategie 

'van afval naar grondstoffen, energie en duurzaamheid' maar is naderhand verder 

ingeperkt. Met name door het invoeren van vier investeringstypen waarvoor verschil

lende regimes en voorwaarden gelden len aanzien van besluitvorming, gemeentelijke 
garantstelling en afbakening van risico's. ~ 

Reactie HVC: De beleidsvrijheid van de directie is vanwege hel vaststellen door aan

deelhouders van een andere strategie verruimd noch ingeperkt. De invoering van 
bijvoorbeeld hel typologiemodel heeft vooral effect op de beleidsvrijheid van de Alge

mene Vergadering zelf: type-2-activiteilen (niet-wettelijke taken) kunnen uitsluitend 

worden ondernomen door aandeelhouders die daarvoor opteren, i.c. niet meer door 

het collectief bij meerderheid van stemmen. 

Reactie IPR Normag: Gegeven de door de algemene vergaderi ng van aandeelhou

ders vastgestelde strategie is er een verdere inkadering aan de directie meegegeven 

ten aanzien van investeringen en de daaraan verbonden voorwaarden. Dit kader leidt 
tot een strenger regime voor besluitvorming over investeringen dan voorheen en be

perkt de handelingsvrijheid (i.c. beleidsvrijheid) van directie. 

10 "In de afgelopen jaren is sprake van een verschuiving van primair op de wettelijke 

of zorgtaken van de gemeente gerichte activiteiten' naar activiteiten die op indirecte 

wijze bijdragen aan gemeentelijke duurzaamheidsdoelsteffingen, zoals het participe

ren in ondernemingen voor zonne- of windenergie~. 

Reactie HVC: Het woord 'verschuiving' geeft een onjuist beeld, als gekeken wordt 

naar de feitelijke omzet van HVC op het gebied van duurzame energie die niet is ver

bonden aan het afvalbeheer (over 2013 4%). · Meer correct zou zijn: "( .. ) worden aan

vullend op de 'primair op de wettelijke of zorgtaken van de gemeenten gerichte inves

teringen, activiteiten ontplooit die op ( .. r. 

ReacUe IPR Normag : In de tekst wordl verschuiving vervangen door aangevuld meI. 

Op pagina 57 zal worden verduidelijkt dat de totale omzet van HVC op het gebied van 

duurzame energie 20% bedraagt, waarvan circa 16% is gerelateerd aan afvalverwer

king en 4% aan andere (niet afval gerelateerde) duurzame energieproduclie. Daarbij 

is nog geen rekening gehouden met de te verwachten energieproduclie door bijvoor

beeld windpark Gemini dat nog operationeel moel worden. 

In de tekst zal de term 'aanvullend' worden overgenomen. 

11 ~Ten aanzien van commerciële activiteiten c.q. het aanwenden van beschikbare 

installaties voor commerciële activiteiten zijn geen nadere afspraken gemaakt met en 

door de aandeelhouders .• 

Reactie HVC: Als basis voor de bouw van de AEC in Alkmaar, de 'Huisvuilcentrale', 

gold het door de provincie met instemming van de gemeenten vastgestelde Tweede 

Provinciaal Alvalstoffenplan. In dil plan werd de capaciteil van de nieuw te bouwen 

installaties vastgesteld op basis van het totale aanbod te verbranden afval uit het be

Irellende verzorgingsgebied, zowel huishoudelijk als bedrijfsafval. Ook bij de capaci-
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teitsbepaling van nieuwe afvalverbrandingslijnen is de verhouding huishoudelijk af

vallbedrijfsafval zoals dat in de praktijk vrijkomt uitgangspunt geweest. 

11 ~Het is niet duidelijk of b1ï vervangingsinvesteringen - waarmee bestaande inslalla
ties zoals afvalverbrandingslijnen in stand worden gehouden - vooraf de mogelijkheid 
of wenselijkheid van niet vervangen wordt onderzocht. Dit kan - met het oog op huidi
ge of 
te verwachten overcapaciteit - wel gewenst zijn .• 

Reactie HVC: Er vindl geen vervanging van verbrandingslijnen plaats. Een en ander 

is besproken in hel onderzoek van FFact naar risico's rond HVG aan de hand van 

door de aandeelhouders vastgestelde afvalaanbodscenario's en in dal kader geadres

seerd (Herijking strategie 2013). De aanbevelingen op basis van dit onderzoek zijn 

integraal door de Algemene Vergadering overgenomen. 

Na de uitbreiding van de installatie in Alkmaar met een vierde lijn, is in 2007 besloten 

tot renovatie en uitbreiding van de AEC Dordrecht met een vijfde lijn. In dat kader is 

afgewogen welke verbrandingslijnen in aanmerking kwamen voor vervanging, renova

tie en/of sluiting. Concreet is besloten de twee oude lijnen 2 en 3 te sluiten en te ver· 

vangen door een nieuwe lijn 5. Voor het overige heeft zich ten aanzien van het beheer 
van de verbrandingsinstallaties geen situatie voorgedaan waar een dergelijke afwe

ging aan de orde zou kunnen zijn . 

De term 'vervangingsinvesteringen' heeft voor het overige uitslultend betrekking op 

vervanging van componenten of het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van 

het reguliere onderhoud, waarvan de investeringsomvang in relatie tot de boekwaarde 

van de installatie gering is. Dergelijk onderhoud heeft vanuit bedrijfseconomisch per

spectief in alle gevallen een positieve waarde. De daarmee gemoeide investerings

omvang wordt in het kader van de meerjareninvesteringsraming jaarlijks besproken 

mei de Algemene Vergadering. 

Reactie IPR Normag : In de aangehaalde tekst in hel rapporl wordl aangegeven dat 

geen vervanging van verbrandingslijnen plaatsvindt. 

11 "Met betrekking tot de (financiele) risico 's rond afvalverbranding als gevolg van de 
te verwachten afname van het aanbod van huishoudelijk restafval, zijn aandeelhou
ders minder expliciet geinformeerd. Het (meer) acquireren van restafval van bedrijven 
is voor HVC een belangrijke beheersmaatregel. In enkele gesprekken met aandeel
houders is behoefte geuit aan (financiële) meerjarenprojecties waarbij rekening wordt 
gehouden met de afname van het restafval en de mogelijkheden om bijvoorbeeld ver
werkingscapaciteit te reduceren, ~ 

12 "Een aantal aandeelhouders (individueel participerende gemeenten) geeft aan dat 
te weinig inzicht wordt geboden in met name de financiële consequenties en risico's 
van verschillende (nieuwe) projecten en voorstellen voorde gemeente(n). Niet alleen 
op de karte termijn, maar ook op een langere termijn waarbij rekening wordf gehouden 
met relevante ontwikkelingen zoals de aFnemende hoeveelheid restaFval. Interview 
wethouder: "De huidige financiële projecties zijn te veel gebaseerd op extrapolatie". " 
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Reactie HVC: Ten behoeve van de herijking van de strategie is mei de aandeelhou

ders een intensief proces doorlopen. waarin elke aandeelhouder gelegenheid heeft 

gekregen zijn inbreng te leveren. In de betreffende casus wordt dit proces uitgebreid 

beschreven. Ter begeleiding van het onderzoek is door de aandeelhouders een uitge

breide klankbordgroep ingesteld, die de onderzoeksbureaus heeft geselecteerd en de 

onderzoeken heeft begeleid. In dal kader heeft de klankborctgroep meerdere af· 
valaanbodscenario's (waaronder worst-ease-scenario's en de reductie van verwer
kingscapaciteit) geformuleerd, waarbij is onderzocht welke financiële effecten deze 

scenario's zouden hebben op de exploitatie van HVC. Een van de conclusies van het 

onderzoek is dat HVC financieel robuust is. 

Reactie IPR Normag: UiL de typologie-discussie , het nieL albouwen van de garantstel· 

ling voor enkele jaren en gevoerde interviews komt naar voren dal het proces van 

herijking weliswaar goed is doorlopen, maar door een deel van de aandeelhouders 

niet onderschreven wordt (overigens ook de aandeelhouders die gevraagd hadden om 

deze herijking). 

12 "Naar aanleiding van onder andere de slechte economische situatie vindt in 2013 
door de aandeelhouders een interventie plaats en wordt de beoogde deelneming in 
Gemin; teruggebracht naar 10%," 

Reactie HVC: Oe reductie van het aandeel van HVC in Gaminl is voor het eerst ter 

sprake gebracht door de directie. Op voorstel van directie en RvC is de overeenge

komen participatie van HVC in Gemini teruggebracht van 15 naar 10%, 

Reactie IPA Normag: De tekst wordt hierop aangepast. Dit betekent dat hetlerug' 

brengen van de omvang van de participatie geen interventie is geweest van aandeel
houders, maar van de directie en RvC. 

14 "De jaarrekening en het jaarverslag geven onvoldoende inzicht in de doelmatigheid 
en doeltreffendheid van de activiteiten ", 

Reactie HVC: Indien de aandeelhouders van oordeel mochten zijn dat de jaarreke

ning en het jaarverslag onvoldoende inzicht bieden in de efficiency en doeltreffendheid 

van de activiteiten, dan betreuren wij dal. Vanzel fsprekend is hel mogelijk onze rap

portages op dit punt te verbeteren. Vanuit hel belang dat wij hechten aan communica

tie met onze omgeving wordt hieraan voortdurend gewerkt. 

15 "Voorts constateren wij een tegenstrijdigheid in de tevredenheid over het bestu
ringsmodel. Er zijn enerzijds aandeelhouders die door IPR Normag zijn gesproken 

(wethouders van afzonderlijk deelnemende gemeenten en voorzitters van een ge
meenschappelijke regeling), die grotendeels tevreden zijn met de inrichting en functi
oneren van dit besturingsmodel, Anderzijds zijn er functionarissen zoals wethouders, 

ambtely'ke adviseurs en raadsleden - zo blijkt uit gesprekken en documentenonder
zoek - die hel besturingsmodef als complex ervaren, daar vragen bij hebben, en vin
den dat zij Ie weinig invloed en zeggenschap hebben in relatie tot de door de gemeen
te te dragen risico's. IPR Normag kan deze kritische houding begrijpen en deelt deze. · 
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Reactie HVC: Zie hiervoor onder 'Algemeen' en 'paginagewijs' 6. 

Reactie IPR Normag: Zie reactie bij 'Algemeen' en pagina 6. 

15 "In hel besluringsmodel sluren de aandeelhouders op relalief grole afstand. ~ 

"Naasl de bevoegdheid van de aandeelhouders lol vaststelling van de jaarrekening 
(en daarmee het gevoerde beleid) worden de aandeelhoudende gemeenten c.q. de 
hen vertegenwoordigende functionarissen of gemeenschappelijke regeling actief be
trokken bij (de voorbereiding van) belangrijke besluiten. Ook waar dit formeel niet 
hoeft. ~ 

Reactie HVC: Kennelijk kan er onderscheid worden gemaakt tussen een formeel beo 
sturingsmodel en een feitelijk besluringsmodel zoals dal În de praktijk functioneert. 
Voor begrip van de reële invloed van aandeelhouders op hel beleid van HVC is het 
goed dit onderscheid aan te brengen. 

Reactie IPR Normag: DH zal in het rapport nog extra worden benadrukt. 

16 "In de afgelopen jaren heeft HVC zich ontwikkeld van afvalverwerker op het gebied 
van restafvalverbranding en gft verwerking ta/ energie, duurzaamheid en gronds/of
fenbedrijf. ~ 

Reactie HVC: Zie ook onder 'paginagewijs' 1 Q. Onder de noemer 'energie, duur
zaamheid en grondstoffenbedrijf' vallen bij HVC voor hel merendeel de activiteiten ter 

uitvoering van wettelijk taken (afvalinzameling en afvalbe- en verwerking). 
Een belangrijk deel van de conclusies en aanbevelingen houdt verband met de onjuis
te vooronderstelling dat sprake is van een substantiële wijziging van activiteiten, en -
in samenhang daarmee - van het risicoprofiel. Het anders benoemen van activiteiten 
(zoals 'grondstoffen' in plaats van 'afval ') houdt 'slechts' een wijziging in van hel doel 
van deze activiteiten : afvalinzameling, niet langer alleen in het kader van de volksge
zondheid ter verwijdering van afval uit de openbare ruimte. maar met veel nadrukkelij
ker oog voor en benutting van hergebruiksmogelijkheden. Zo vallen onder 'Energie ' 
onder meer de afvalverbrandings- en vergistingsinstallalies, waarin duurzame energie 
wordt geproduceerd die door aandeelhouders wordt afgenomen. 

Reactie IPR Normag: Zoals gezegd is het risicoprofîel van de onderneming in de toop 
van jaren - mei goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders

veranderd. De afhankelijkheid van bedrijlsafval is groter geworden en zal naar ver· 
wachting in de toekomst verder toenemen (gelet op de doelstellingen van Rijksover
heid op gebied van reductie huishoudelijk restafval), Voorts is en wordt 'duurzame 
energie' een groter deel van de bedrijfsvoering van HVC en zijn de risico's die daar· 
aan verbonden zijn anders dan de traditionele verbranding. 
De afhankelijkheid van HVC van financiële markten (waardoor de gemeentelijke ga
rantstelling eerder aangesproken kan worden), de toenemende afhankelijkheid van 
bedrijfsalval voor rendabele exploitatie van de verbrandingsinstallaties en de afzet van 

duurzame energie op eveneens dynamische markten. vormen een wijziging van het 
risicoprofiel . 
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16 HVoorheen was sprake van een evidente en duidelijke betrokkenheid van de ge
meenten en de taakuitvoering van HVG voor grotendeels diezelfde gemeenten. H 

Reactie HVC: Het aantal gemeenten is in de loop van de jaren toegenomen , maar wij 

herkennen geen afname van betrokkenheid. 

16 HAls gevolg van besluiten - ook door de aandeelhouders - over de strategie en 

positionering heeft HVC een transitie doorgemaakt 'van afval naar grondstoffen. ener
gie en duurzaamheid '. 

Reactie HVC: Alleen de aandeelhouders besluiten over de strategie en positionering 

van HVC. Ten aanzien van de veronderstelde transitie verwijzen wij naar het hiervoor 

gestelde. 

Reactie IPR Normag: Hel bestuur doet voorstellen voor de te volgen strategie, de 

algemene vergadering van aandeelhouders slell deze vast . 

16 -Dit betekent dat in de huidige situatie voor dl'verse bedrijfsactiviteiten van HVG 
geen sprake meer is van (directe) levering van activiteiten aan aandee/houdende ge
meenten. Diverse vraagstukken rond investeringen en het functioneren van HVC heb
ben in de huidige situatie betrekking op een veel breder spectrum in een dynamische 
markt- omgeving. Deze situatie heeft geleid tot vragen bij gemeenteraden over het 
functioneren van het besturingsmodel én over de verbrede strategische positionering 
van HVC. De recente strategische herpositionering heeft dit niet volledig ondervan
gen. .. 

Reactie HVC: De lekst suggereert, mede in relatie tol hel geslelde onder 'paginage

wijs' 15, dat de recente strategische herijking onvoldoende gelegenheid zou hebben 

geboden aan de aandeelhouders om hun wensen ten aanzien van de strategie van 

HVC in Ie brengen. De feitelijke gang van zaken blijkens de bevindingen van hel ca

susonderzoek, weerspreekt die suggestie. Dat een klein deel van de aandeelhouders 
ongelukkig is met het resultaat is een ander punt. 

Reactie IPA Normag: Zie het geen onder 'Paglnagewijs 15' is beschreven. 

18 "Deze garantstelling is gemaximeerd op een omvang van circa f 670 miljoen. Het 
merendeel van de betreffende leningen (f 625 milj'oen) houdt verband met leningen 
ter financiering van afvalenergiecentra/es voor de verwerking van (rest)afval en de 
levering van energie. Het overig deel betreft de slibverbrandingsinstallatie en stads
verwarming in Dordrecht en het warmtenet in Alkmaar. W 

Reactie HVC: Garantstelling voor financiering van de slibverbrandingsinstallatie vindt 

plaats door de waterschappen . Levering van energie is geen afzonderlijke activiteit die 

investeringen vergt, waarvoor derhalve ook geen garantstelling geldt. 

Reactie IPR Normag : Wij nemen het bovenstaande over; aanvulling op de reeds 

bestaande tekst. 
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18 HVoorheen had de garantstelling betrekking op investeringen in installaties die gro

tendeels (70%) voor eigen gebruik door de gemeenten werden aangewend. Een ren

dabele exploitatie was daardoor goed gewaarborgd. In de huidige situatie is het 'voor 

eigen gebruik' aanwenden van de installaties gedaald lot 45%. Bij realisatie van de 

(Rijks) overheidsdoelstellingen op het gebied van afscheiding en grondstofhergebruik 

zal dit verder afnemen. Mogelijk halveren. " 

Reactie HVC: De verschillende afvalaanbodscenario's zijn met hun financiële effecten 

uitgebreid aan de orde gekomen in hel kader van de strategische herijking. 

Reactie IPA No rmag : lie reactie bij eerste punl pagina 12. 

20 MVerder is behoefte aan meer op maat gesneden informatie richting de gemeente

raden en meer tijd om deze informatie te behandelen. De door ons bestudeerde AvA

stukken zijn daarvoor te uitgebreid en onvoldoende toegespitst op de informatiebe

hoefte van raadsleden. Uit de interviews komt naar voren dat aandeelhouders een 

gebrek ervaren aan geschikte documenten om de raden mee te informeren. Positief is 

dat - indien daarom wordt verzocht - directie en/of commissarissen HVC een onder

steunende rol vervullen. " 

21 "De complexiteit van de onderwerpen en het speelveld vergt financieIe, techni

sche. juridische en sectordeskundigheid van de aandeelhouder. " 

Reactie HVC: De behoefte die hier wordt geuit, is verklaarbaar. HVC richt zich qua 

informatievoorziening van aandeelhouders primair op de colleges en dagelijkse beslu

ren van de aandeelhouders. Gelet op de rolverdeling lussen de verschillende ge
meentelijke bestuursorganen ligt dit voor de hand. Hel opstellen van inlormatiemateri

aal dat is toegespitst op vragen van raadsleden, vraagt maatwerk dat vooral kan wor

den geleverd door de colleges en de ambtelijk apparaten, op basis van hun expertise 

en gevoel voor politieke vertlOudingen , waarbij HVC op verzoek inhoudelijke bijdragen 

levert. 

Reactie IPR Normag : 

Wij bevestigen met hel onderzoek dat HVC zich qua informatievoorziening primair 

richt op aandeelhouders en dagelijks besturen van aandeefhoudende gemeenschap

pelijke regelingen. Indien we de relaties van aandeelhouder (c.q. de functionaris die 

de gemeente als aandeelhouder vertegenwoordigt) , directie/bestuur en raad van 

commissarissen beschouwen, dan lunctioneert hel besturingsmodel zoals algespro

ken en vastgelegd in statuten , overeenkomsten en aanvullende besluiten. 

Het onderzoek is er echter op gericht inzicht Ie geven hoe en in hoeverre de gemeen

ten als organisatie (college, gemeenteraad, ambtelijk apparaat) zijn betrokken bij de 
besluitvorming omtrenl visieontwikkeling en investeringsbeslissingen van de Huisvuil

centrale Alkmaar. Om deze reden Is de aanbeveling gedaan. 

22 "Bij de werving. selectie en (directe) benoeming van 5 (van de 9) commissarissen 

door de clusters van aandeelhouders is geen sprake van een (onderling afgestemde) 

profielschets en functieprofielen. " 
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Reactie HVC: Voor aUe commissarissen geldt een profielschets. Deze is voor het 

laatst besproken in de Algemene Vergadering van december 2013. 

Reactie IPR No rmag : Wij passen dit aan in de lekst van hel rapport. 

23 "Geconstateerd wordt dat er bij diverse betrokkenen nog wel vragen zijn en be~ 

haette aan nader inzicht. Of dat dil inzicht er wel is, maar men hel niet eens met de 

strategische positionering en de (risico) betrokkenheid van de gemeente. 

In deze uitgevoerde heroriimtatie '-s niet de principiële vraag beantwoord waarom op 

termijn HVC als overheidsbedrijf nodig is. Aanbevolen wordt om de noodzaak voor het 

handhaven van een overheidsbedrijf in deze vorm (in relatie tot de marktontwikkelin· 

gen, risico's en het aandeel van marktactiviteiten) te heroverwegen. " 

Reactie HVC: In de opdracht voor het herijken van de strategie is door de aandeel

houders gesteld dat deze vraag op dal moment niel opportuun was. De missie/visie is 

vervolgens opnieuw bevestigd. Dit laat uiteraard onverlet dal door de aandeelhouders 

kan worden geoordee ld dal zo'n discussie nu wel opportuun is. 

24 "Hebben gemeenten voldoende politiek en financieel draagkracht om de financiële 

risico's van HVC te kunnen dragen? Is een afvalverwerkingstarief - dat aan de ge

meenten in rekening wordt gebracht en bekostigd door middel van de afvalstoffenhef

fing - het beste instrument om algemene duurzaamheidsdoelstellingen mee te finan
cieren?-

Reactie HVC: De veronderstelling dat de risico's van investeringen In duurzame ener

gie worden afgewenteld op de afvalstoflenheffing is niet juist en wettelijk ook niet toe

gestaan. Indien de gemeente zelf een windmolen exploiteert, zullen de kosten en op

brengsten niel via de afvalsloffenhefling worden verrekend. 

Verwerking door IPR Norrnag in de tekst van hel rapport : De lekst wordt gewij

zigd. 

26 "Stel een profielschets op voor de RvC (.p 

Reactie HVC: Er is een profielschets, zie hiervoor ook onze reactie onder 'paginage
wijs' 22. 

Reactie IPR Normag: zie pagina 24. 

26 ·Vergroot de invloed van de aandeelhouders op de meer zwaarwegende besluiten 

van de directie van HVC. Bijvoorbeeld ten aanzien van financiën en financiering, tarie
ven en bedrijfsstrategie. " 

Reactie HVC: De aandeelhouders stellen de strategie vast , ook ten aanzien van fi
nanciering en tarieven. 
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Reactie IPA Normag: De reactie van HVC Is juist. De aanbeveling van IPR Normag 

heeft echler lot strekking de aandeelhouder verdergaande bevoegdheden en invloed 

Ie geven dan op dit moment. 

45 "Investeringen waarmee een bedrag van meer dan € 5 miljoen is gemoeid. die niel 

in hel jaarlijkse investeringsplan zijn opgenomen. Dit bedrag l's bij besluit van de RvC 
verhoogd tot € 10 miljoen. ~ 

Reactie HVC: Het betreffende bedrag van € 5 miljoen is verlaagd naar € 1 miljoen. 

ReactIe IPA Normag : Tekst wordl hierop aangepast en aangevuld : 

In juli 2007 heeft de AvC als volgt besloten inzake vervangingsinvesteringen : 

• Vervangingsinvesteringen worden opgenomen in het door de AvC goed Ie keu
ren jaarplan. 

• De in hel jaarplan opgenomen investeringen worden in de kwartaatrapporlages 

aan de AvC toegelicht waarbij wordt Ingegaan op welke investeringen zijn ge

daan, tegen welke prijs en de planning_ 

• Voor zover vervangingsinvesteringen niet in het Jaarptan zijn opgenomen, wor

den deze separaat aan de AvC ter goedkeuring voorgelegd. 

• Voor zover vervangingsinvesteringen we) zijn geraamd, maar meer dan € 10 
miljoen bedragen, worden deze separaat met advies van de auditcommissie 

aan de AvC ter goedkeuring voorgelegd . 

Voorts is besloten dat alle niet-geraamde overige investeringen> € 1 miljoen vooral 

ter goedkeuring aan de AvC dienen te worden voorgelegd. Verantwoording vindt 
praats in directierapportages aan de AvC die elke vergadering worden geagendeerd. 

45 "Allereerst is van belang te melden dat alleen publiekrechtelijke organen (gemeen
te, gemeenschappelijke regeling, waterschap) aandeelhouder kunnen zijn van de 
vennootschap. Hiermee is een basis gelegd voor een beroep op de uitzonderings
grond voor verplichte aanbesteding, te weten 'quasi inbesteding' zodat de deelne
mende gemeenten zonder verplichte aanbesteding taken kunnen overdragen aan 
HVC.· 

Reactie HVC: Een tweede uitzonderingsgrond voor verplichte openbare aanbesteding 

betreft de vestiging van een exclusief recht . 

Reactie IPR Normag : Wij nemen bovenstaande tekst over in het rapport. 

49 'Planning en contral cyclus ( .. ) 

Reactie HVC: Als aanvulling op de genoemde overleggen: er vindt een plenair ambte

lijk en bestuurlijk vooroverleg per cluster van aandeelhouders plaals, alsmede een 

plenair vooroverleg voor financiêle ambtenaren . 

Reactie IPR Normag: Uil verschillende interviews komt naar voren dat dit nog maar 

sinds kort de werkwijze is en dal deze vergaderingen niet altijd doorgang vinden . 
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52,59 "De verwerking van het restafval geschiedt tegen tarieven welke door de RvC 

worden vastgesteld .• 

Reactie HVC: Hellarievenbeleid wordl de faclo door de Algemene Vergadering vast

gesteld. 

Reactie IPR Normag : De Ie hanteren tarieven voer verwerking van restafval worden 

door RvC vastgesteld. 

5. 
"Financiering van type' projecten vallen (altijd) onder de garantstelling (art, 9)." 

Reactie HVC: Financiering van type 1 projecten vindt plaats op basis van garantstel

ling indien daartoe door de Algemene Vergadering wordt besloten, afwegende de 

specifieke voor- en nadelen daarvan. 

Reactie IPA Normag : IPA Normag neemt bovenstaande tekst over. 

57 
"Met levering van energie genereerde HVC in 2012 circa € 50 milj'oen aan omzet, 

waarvan 36% bij aandee/houdende gemeenten. ~ 

Reactie HVC: Het restant van de geproduceerde energie wordt vrijwel geheel gele

verd aan de aandeel houdende waterschappen. Daarmee wordt vrijwel 1 00% van de 

door HVC geproduceerde energie terug geleverd aan de gezamenlijke aandeelhou 

ders (gemeenten en waterschappen) . 

Reactie IPR Normag: Op basis van hel jaarverslag wordt € 50 miljoen omzei gereali

seerd mei de levering van energie. Naar aanleiding van de Informatie door HVC, ver

strekt per mail op 12 december 2013 (Onderwerp: Vragen m.b.t. omzet aandeelhou

derslverbrandingscapaciteit) is in het overzicht "2012 omzet afvalbeheer aandeelhou

ders" waaronder ook de waterschappen/slibverwerking , aangeven dat ·omzel aan

deelhouders levering elektriciteit: circa E: 18 mUjoen" bedraagt. 
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