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Afdeling/eenheid/cluster: Projectnaam: Bijl.: Datum: Steller: 
Beleidsontwikkeling Jaarverslag HVC 2021 3 7 juli 2022 A Bloem, I. 

Cornelissen, A. 
Brinkman 

 
Portefeuille: Th. Gillissen 
 
Onderwerp: Jaarverslag HVC 2021 
 
Voorgesteld besluit 
 
1. Instemmen met het Jaarverslag HVC 2021 
2. De raad informeren. 
 
Inleiding 
HVC is een afvalverwerkingsbedrijf in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland. Het bedrijf is alleen in 
Nederland actief en is ook de grootste niet-commerciële afvalinzamelaar van het land. Het 
hoofdkantoor bevindt zich in Alkmaar. 

De afkorting HVC is afgeleid van ‘Huisvuilcentrale’. HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam 
afvalbeheer van haar aandeelhouders (44 gemeenten en 6 waterschappen uit Noord-Holland, Zuid-
Holland, Utrecht, Flevoland en Friesland). De gemeente Noordoostpolder is één van de 
aandeelhouders en maakt gebruik van de diensten van HVC. 

HVC stuurt jaarlijks een verslagbrief over het afgelopen jaar. Hierin zijn de kerncijfers van het 
afgelopen jaar opgenomen. 

Beleidsreferentie 

• Verordening Afvalstoffenheffing 2021 

• Afvalstoffenverordening 

• Bestaande Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 

• Wet milieubeheer 

• Afvalbeleidsplan 2011-2021 

• Op naar 60 kilo restafval 2019-2025 

• Uitvoeringsplan Invoering recycle-tarief 
 
Doelstelling 
Op de hoogte blijven en meepraten over de te nemen koers als aandeelhouder en afnemer van 
diensten van afvalverwerkingsbedrijf HVC. 
 
Argumenten 
1.1 De kerncijfers van de gemeente Noordoostpolder zijn helder weergegeven.  
De kerncijfers geven een helder beeld over de dienstverlening van HVC in de gemeente 
Noordoostpolder. 
 
2.1 De raad heeft hiermee basisinformatie voor toekomstig beleid en uitvoering.  
De gegevens in het jaarverslag kunnen helpen bij verdere invulling van ons afvalbeleid. 
 
Kanttekeningen 
1.1 Het is een jaarverslag op hoofdlijnen.  
Het gaat om een verslag op hoofdlijnen. Financiële effecten zijn hierin niet verwerkt, deze volgen bij 
de gebruikelijke 2-jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.. 
 
Planning/Uitvoering 
Na het college-besluit wordt de jaarverslagbrief 2021 aan de raad verzonden. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Flevoland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Holland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Holland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alkmaar


 

 

 
Bijlagen 

1. Jaarverslagbrief 2021 
2. Terugblik AvA HVC 2 juni 2022 
3. HVC Magazine ‘Schoon’ 

 


