
algemene vergadering
9 december 2021

agenda.
1 opening en  
 mededelingen. 

2 agenda. 

3 conceptnotulen
van de Algemene 
Vergadering d.d.  
27 mei 2021. 

4  algemene  
ontwikkelingen/
contextanalyse. 

5  benoeming van  
de accountant  
voor de controle van de 
jaarrekening 2022. 

6  rondvraag en 
sluiting.

1HVC vooruitblik • AV 9 december 2021

algemene ontwikkelingen/
contextanalyse.
Jaarlijks stelt HVC een contextanalyse op. Hierin schetsen we de belangrijkste 
externe ontwikkelingen op de terreinen waarop HVC actief is.

Energie en CO2

•  met haar ‘Fit for 55’ pakket wil de 
Europese commissie in 2030 een 
reductie van de CO2-emissie met 55% 
realiseren;

•  het CO2-gehalte in de atmosfeer 
vertoont nog steeds een stijgende lijn. 
Deze stijging wordt aantoonbaar door 
menselijke activiteiten veroorzaakt en 
leidt o.a. tot ‘extreem weer’;

•  met de ‘Shell-uitspraak’ wordt (voor 
het eerst) een privaat bedrijf verplicht 
om zijn beleid m.b.t. de CO2-uitstoot 
aan te scherpen;

•  de hoeveelheid geproduceerde  
duurzame energie is in 2020 aanzien-
lijk gestegen tot 11,1% maar de doel-
stelling van 14% is niet gerealiseerd;

•  de marktprijzen voor zowel energie 
(waaronder elektriciteit en gas) als CO2 
zijn in 2021 fors gestegen;

•  er is een miljardensubsidie verleend 
voor het zgn. Porthos-project waar 
CO2 wordt afgevangen en onder de 
Noordzee wordt opgeslagen. Ook HVC 
zet in op grootschalige afvang van CO2 
uit de AEC Alkmaar.
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benoeming van de accountant 
voor de controle van de 
jaarrekening 2022.

De Algemene Vergadering is bevoegd tot het 
verlenen van de opdracht om de door het bestuur 
opgemaakte jaarrekening te onderzoeken. De 
auditcommissie van de raad van commissarissen 
heeft de controlewerkzaamheden van 
PricewaterhouseCoopers Accountants NV positief 
geëvalueerd. De raad van commissarissen heeft 
deze beoordeling overgenomen.  
Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld 
om Pricewaterhouse-Coopers Accountants NV 
opdracht te verlenen om de jaarrekening 2022 te 
onderzoeken. •

Vragen of opmerkingen kunt u mailen naar: HVCaandeelhouders@hvcgroep.nl
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Afval en grondstoffen
Ook op het gebied van afval en grondstoffen wordt een 
groot aantal ontwikkelingen genoemd waaronder:
•  bij het opstellen van het Circulair materialenplan 

(CMP1) moet het ministerie volgens insprekers meer 
inzetten op afvalpreventie, het beperken van grond-
stoffengebruik, het uitbreiden van producenten- en 
ketenverantwoordelijkheid en het stimuleren van de 
inzet van recyclaat;

•  de hoeveelheid huishoudelijk afval in Nederland was  
in 2020 waarschijnlijk door ‘corona-gerelateerde  
ontwikkelingen’ 6,8% hoger dan in 2019;

•  de gemiddelde hoeveelheid restafval in Nederland 
bedroeg ruim 200 kg per inwoner. Het invoeren van 
een prijsprikkel (diftar/recycletarief) wordt in toe- 
nemende mate gezien als mogelijkheid om het  
scheidingsgedrag te verbeteren en een reductie van  
de hoeveelheid restafval te realiseren;

•  voor een groot aantal (secundaire) grondstoffen is er 
sprake van een aanzienlijke prijsstijging;  

•  voor o.a. textiel en matrassen worden producenten 
ook financieel verantwoordelijk voor het inzamelen en 
recyclen van hun producten nadat consumenten deze 
hebben gebruikt.

Waterschappen en zuiveringsslib
Ook op het gebied van ‘Water-schappen en zuiveringsslib’ 
is sprake van veel ontwikkelingen waaronder:
•  het onderzoeken van de mogelijkheden om de uitstoot 

van broeikasgassen (verder) te verminderen en de  
hoeveelheid duurzame energie verder te verhogen;

•  de realisatie van een installatie voor de productie van 
bioplastics uit zuiveringsslib;

•  het uitvoeren van proeven die moeten leiden tot het 
realiseren van een fabriek voor het terugwinnen van 
fosfaat uit de verbrandingsassen van zuiveringsslib;

•  veel aandacht voor zowel pilots als praktijkinstallaties 
voor het verwijderen van medicijnresten uit afvalwater.        

Impact externe ontwikkelingen op HVC
HVC voert haar inspanningen op om te komen tot het 
verkleinen van haar CO2-footprint door o.a.:
•  een toenemende productie van duurzame energie 

(waaronder zon-pv en geothermie), 
•  het ontwikkelen van een project om te komen tot 

grootschalige afvang van CO2 
•  het verhogen van de hoeveelheid secundaire 

grondstoffen (o.a. door het verbeteren van de 
afvalscheiding). 

De marktontwikkelingen voor energie en secundaire 
grondstoffen hebben (overall) een positieve impact op 
het verwachte resultaat van HVC. Onder andere door de 
bouw van de (demo-)fabriek voor bio-plastics en het voor-
bereiden van een installatie om fosfaat terug te winnen 
uit de verbrandingsassen van zuiveringsslib, levert HVC 
een bijdrage aan de gezamenlijke ambitie met de water-
schappen om meer grondstoffen terug te winnen uit het 
zuiveringsslib.  

De directie verzorgt een presentatie waarin zij ingaat op 
de actuele ontwikkelingen bij het bedrijf en de betekenis 
van genoemde externe ontwikkelingen voor HVC. •

https://www.hvcgroep.nl
https://twitter.com/hvcgroep
https://www.linkedin.com/company/hvc/
https://www.facebook.com/hvcgroep
https://www.youtube.com/channel/UC9Av8gGQCwHj2YiDVT7sQ6w
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