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Geachte bestuurder,
We leven in een bijzondere tijd. De impact van ‘corona’ op ons doen en laten is groot.
Overheden en bedrijven zetten zich maximaal in om de impact van deze crisis te minimaliseren.
We leven en werken op een andere manier en hopen dat we na deze crisis op een nog
duurzamer wijze aan onze toekomst kunnen werken.
2019 lijkt ondertussen al weer ver weg. Een jaar waarin HVC haar ondersteuning van
gemeenten en waterschappen bij het realiseren van hun doelstellingen op het gebied van
hergebruik van grondstoffen, afvalbeheer en duurzame energie heeft voortgezet. Met dit
jaarbericht (zie bijlage) informeren wij u als portefeuillehouder over de resultaten van onze
inspanningen specifiek voor uw gemeente. Het overzicht heeft als doel u een beeld te geven van
de diensten en producten die HVC in 2019 aan uw gemeente heeft geleverd en de effecten
daarvan op uw doelstellingen op het gebied van grondstoffen en duurzame energie. Ook
vermelden wij diensten die HVC kan leveren en waar u op dit moment mogelijk nog geen
gebruik van maakt.
In 2019 zette HVC stappen in de ontwikkeling van duurzame energie, met als een van de
hoogtepunten een 25 hectare groot zonnepark in Almere. Ruim 400 inwoners investeerden in
het zonnepark en profiteren zo mee met de opbrengsten ervan. HVC leverde in 2019 voor het
eerst duurzaam warm water vanuit de eigen aardwarmtebron en realiseerde bijna 1.000 nieuwe
aansluitingen op warmtenetten in de regio’s Alkmaar en Dordrecht, een nieuw record. Ook
zamelde HVC 2 procent meer afval gescheiden in. Het bezoek aan de 19 afvalbrengstations
nam toe tot ca. 1,8 miljoen bezoekers, ruim 130.000 meer dan in 2018. Samen met de
waterschappen zet HVC in op verduurzaming van de slibverwerking, o.a. met de realisatie van
een installatie om slib te drogen met restwarmte in plaats van met aardgas. Het netto financieel
resultaat was € 10,1 miljoen. Het HVC Jaarverslag 2019 waarin de resultaten van HVC staan
beschreven kunt u hier vinden: https://www.hvcgroep.nl/sites/default/files/202004/jaarverslag%202019.pdf



Kerncijfers en KPI’s vindt u op pagina’s 9 – 12.
Een overzicht van de resultaten per aandeelhoudende gemeente op het gebied van afval
en grondstoffen, met daarbij o.a. de impact van de scheidingsinstallatie en de opwerking
van de bodemassen, vindt u op pagina’s 30- 31.

In ons magazine ‘Schoon’ geven we een kijkje in de keuken van HVC en beschrijven we de
belangrijkste ontwikkelingen op de diverse gebieden waarop HVC actief is. Dit magazine is
eveneens als bijlage bijgevoegd.
Mag ik u vragen dit bericht door te sturen naar uw raadsleden zodat ook zij goed geïnformeerd
zijn over HVC en wat HVC specifiek voor u als aandeelhouder betekent.
Mocht u naar aanleiding van deze jaarverslagbrief vragen of opmerkingen hebben, of met ons
het gesprek aan willen gaan, schroom dan uiteraard niet om dat aan te geven. Zodra bezoek

aan de installaties weer mogelijk is, dan bent u uiteraard weer van harte welkom. Daarnaast zijn
wij altijd bereid om een presentatie voor uw raad/algemeen bestuur te komen verzorgen.
Met vriendelijke groet,
HVC
…………..
Algemeen directeur HVC

