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Algemene ontwikkelingen
HVC heeft over 2015 zowel financieel als 
qua milieurendement een gezond resultaat 
behaald. Het scheidingsresultaat in de 
DVO-gemeenten is licht gestegen, de 
verwerkingsinstallaties hebben optimaal 
gepresteerd en er is in 2015 een record 
aan duurzame energie geproduceerd. 
De omvang van de uitstaande leningen, 
waaronder de door de aandeelhouders 
gegarandeerde, is afgenomen en het 

nettoresultaat over 2015 bedroeg € 13,5 
miljoen. Met algemene stemmen heeft de 
aandeelhoudersvergadering ingestemd 
met het voorstel om de jaarrekening 2015 
vast te stellen, het resultaat toe te voegen 
aan de overige reserves, de directie 
decharge te verlenen voor het gevoerde 
beheer en de Raad van Commissarissen 
decharge te verlenen voor het gehouden 
toezicht. 

Een beknopte terugblik op de 
Algemene Vergadering van 
aandeelhouders van 2 juni j.l.
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HVC Kringloopenergie 
Sinds april 2016 levert HVC Kringloopenergie zowel gas als 
duurzame elektriciteit aan particulieren. Het principe is heel 
simpel: kringloopenergie tegen inkoopsprijs en een vast laag 

abonnementstarief. Na een korte pilot voor 
de medewerkers van HVC is de consumenten-
levering van start gegaan met het werven van 
klanten onder de bezoekers van de afvalbreng-
stations. HVC Kringloopenergie levert aan parti-
culieren binnen heel Nederland maar het actief 
werven gebeurt uitsluitend binnen het aandeel-
houdersgebied. HVC Kringloopenergie sluit 
graag aan bij door de aandeelhouders georga-
niseerde duurzaamheidsevenementen. In een 
informatieve video wordt een korte toelichting 
gegeven over HVC Kringloopenergie.

Scheidingsinstallatie

Bronscheiding door burgers is en 
blijft de norm voor HVC. Voor het 
huishoudelijk restafval uit wijken 
waar bronscheiding nog te weinig 
uit de verf komt (vnl. hoogbouw) 
zijn echter aanvullende maatre-
gelen nodig om de scheidings-
doelstellingen te realiseren. 
Tijdens de algemene vergadering 
is een toelichting gegeven over de 
plannen voor een voorscheidings-
installatie voor restafval voordat 
dit in een afvalenergiecentrale 
wordt verbrand. De uit deze 
scheidingsinstallatie verkregen 
stromen, waaronder kunststoffen, 
hebben mogelijk een verschil in 
kwaliteit ten opzichte van de via 
bronscheiding verkregen grond-
stoffen. In de verdere opwerking 
(en financiële afhandeling) worden 
deze stromen gescheiden van 
elkaar opgewerkt. 

100-100-100
Het enthousiasme van de ruim 3000 
deelnemers aan het project 100-100-100 
stimuleert bij de aandeel-
houders de ambitie om de 
scheidingsdoelstellingen te 
realiseren. De deelnemers 
aan dit project worden 
beschouwd als ambassa-
deurs voor afvalscheiding. 
Op basis van de door de 
deelnemers aangedragen 
knelpunten en de door 
hun gestelde vragen 

worden optimalisaties in de inzameling en 
communicatie doorgevoerd. 

https://vimeo.com/168932087/20aa1edcae
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De mogelijkheid voor de aandeelhouders 
om door participatie in type-2 projecten 
stappen te zetten in het realiseren 
van duurzaamheidsambities, werd in 
deze vergadering geconcretiseerd. De 
allereerste aandelen C zullen worden 
uitgegeven voor het type 2-project Trias 
Westland. De gemeente Westland heeft 
al goedkeuring van haar gemeenteraad. 
Een aantal andere aandeelhouders heeft 
in de vergadering aangegeven een 
voorstel voor een aandeel in dit diepe 

geothermie-project in procedure te willen 
brengen. Deadline voor de besluitvorming 
is financial close, voorzien in september. 
Binnen het project zijn ondertussen 
voldoende tuinders gecontracteerd om 
de afzet van warmte te garanderen. De 
algemene vergadering heeft het bestuur 
gemachtigd om op basis van besluit-
vorming in de RvC deze aandelen C uit te 
geven. 

Uitgifte Aandelen C voor Trias Westland

Beloningsbeleid 
HVC
De oproep aan gemeenteraden 
en algemeen besturen van water-
schappen om het beloningsbeleid 
van HVC aan de orde te (laten) 
stellen, heeft in deze gremia 
geresulteerd in een reeks vragen 
en moties. In de aandeelhou-
dersvergadering heeft de Raad 
van Commissarissen de respec-
tievelijke vertegenwoordigers 
de mogelijkheid geboden om 
deze standpunten en vragen in te 
brengen. Afgesproken is om een 
herijking van het beloningsbeleid 
voor een volgende aandeelhou-
dersvergadering te agenderen. 
De RvC heeft toegezegd de 
aandeelhouders te betrekken bij 
het voorbereiden van het voorstel 
aan de algemene vergadering.   

Overdracht aandelen 
aan Schagen
De algemene vergadering neemt 
kennis van de overdracht van 
25 aandelen A door de GR VVI 
aan de gemeente Schagen. 
Deze overdracht houdt verband 
met de fusie van de voormalige 
gemeenten Harenkarspel, Zijpe 
en Schagen en de wens van 
de gemeente Schagen om het 
aandeelhouderschap in HVC 
zelfstandig uit te oefenen.

Frans Föllings nieuwe commissaris HVC

De gemeenschappelijke regeling Gemeen-
schappelijke Vuilverwerking Dordrecht en 
Omstreken (Gevudo) heeft in samenspraak 
met de gemeente Westland ir. F.J. Föllings 
benoemd tot commissaris van HVC. 
Föllings (1952), adviseur van gemeenten 
en bedrijven op het gebied van (organi-
satie)vraagstukken rond de inzameling, 
verwerking en recycling van afval, volgt in 
deze functie ing. H. (Harmen) Akkerman 
op. De heer Akkerman werd in de verga-
dering geprezen om zijn inzet voor HVC. 
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