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Voorgesteld besluit
1. Kennis nemen van de agendapunten en stukken van de Aandeelhoudersvergadering 
(AvA) van HVC NV van 8 december 2022 en instemmen met de voorgestelde besluiten; 
2. De agenda en stukken van de AvA ter kennisname aan de raad zenden. 

Beleidsreferentie
 Verordening Afvalstoffenheffing 2021
 Afvalstoffenverordening
 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening
 Wet milieubeheer
 Afvalbeleidsplan 2011-2021
 Op naar 60 kilo restafval 2019-2025
 Uitvoeringsplan Invoering recycle-tarief

Inleiding
Op 8 december 2022 vindt een Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de NV 
HVC (afvalverwerkingsbedrijf) plaats. 
 
In de vergadering zullen de directie en de raad van commissarissen de contextanalyse 
bespreken en een toelichting geven op de ontwikkelingen. Daarbij zal specifieke 
aandacht uitgaan naar de bijzondere situatie op de energiemarkten en de effecten 
daarvan op HVC en haar dienstverlening.
Verder wordt toetreding van gemeenten Edam-Volendam, Haarlem en Zandvoort tot HVC 
besproken. 

Doelstelling
Een gezonde bedrijfssituatie van afvalverwerkingsbedrijf HVC.
 
Argumenten
1.1 Hiermee kan de portefeuillehouder Afval onze stem laten horen in de 

aandeelhoudersvergadering.
Er zijn veel ontwikkelingen zowel lokaal, regionaal als -inter-nationaal bij afvalverwerking,
waar binnen HVC de gemeente Noordoostpolder een belangrijke positie qua 
duurzaamheid inneemt. Het ligt voor de hand om in te stemmen met de toetreding van 3 
nieuwe gemeenten.

1.2 Hiermee is de raad op de hoogte van de ontwikkelingen rond HVC. 
HVC stelt jaarlijks een contextanalyse op. In deze contextanalyse geeft HVC inzicht in de 
actuele ontwikkelingen op de terreinen waarbinnen zij actief zijn.
 

Kanttekening
1.1 Bij toetreding nieuwe gemeenten tot HVC verkleint ons aandeelhouderschap



Met toetreding van de gemeenten Edam-Volendam, Haarlem en Zandvoort tot HVC wordt
ons aandeel qua stemrecht en garantstelling kleiner. Gezien de historie van HVC waar 
decennia geleden een geheel ander (groot) risicoprofiel had, niet onbelangrijk en goed 
dat risico-profiel -nog verder- afneemt.

Planning/Uitvoering
Na uw besluit zal de aanmelding voor de AvA HVC aan HVC worden verstuurd. Ook wordt 
een volmacht voor de portefeuillehouder afval van Noordoostpolder geregeld zodat hij u 
kan vertegenwoordigingen op de aandeelhoudersvergadering.

 
Bijlagen

1. Agenda AVA HVC
2. Uitnodiging AVA HVC
3. Concept-Notulen AVA HVC 2 juni 2022
4. HVC Contextanalyse najaar 2022
5. Uitgifte aandelen gemeenten Edam-Volendam, Haarlem en Zandvoort
6. Factsheet HVC Noordoostpolder 2022
7. HVC Rapportage Noordoostpolder 


