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Voorgesteld besluit
1. Kennis nemen van de agendapunten en stukken van de Aandeelhoudersvergadering 
(AvA) van HVC NV van 9 december 2021; 
2. De raad informeren. 

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

Inleiding
Op 9 december 2021 vindt een Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de NV 
HVC (afvalverwerkingsbedrijf) plaats. 
 
In de vergadering zullen directie en raad van commissarissen de bijgevoegde 
geactualiseerde contextanalyse bespreken, een toelichting geven op de ontwikkelingen 
van het afgelopen boekjaar en op de huidige en verwachte ontwikkelingen. Verder wordt 
voorgesteld PricewaterhouseCoopers Accountants NV een opdracht te verlenen om de 
door het bestuur op te maken jaarrekening 2022 te onderzoeken. 

Doelstelling
Op de hoogte blijven en meepraten over de te nemen koers als aandeelhouder 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. 
Binnen HVC neemt de gemeente Noordoostpolder een koploperspositie qua 
duurzaamheid in.

2.1 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.

2.2 Hiermee krijgt de raad de bedrijfsvoering van HVC mee.
De agenda en stukken van de AvA ter kennisname aan de raad zenden, zodat zij alle 
informatie voor de AvA meekrijgen.
 

Kanttekening
1.1 In Nederland is in 2020 beduidend meer restafval ingezameld dan in 2019



De hoeveelheid huishoudelijk restafval in Nederland was in 2020 6,8% hoger dan in 2019. 
Dit wordt gezien als een neveneffect van de Corona-pandemie. In de gemeente 
Noordoostpolder is voor 2021 een duidelijke terugloop van ingezameld restafval te zien, 
wat te verklaren is door de invoering van het Recycle-Tarief.

Planning/Uitvoering
Na uw besluit zal de aanmelding voor de AvA HVC aan HVC worden verstuurd. Daarbij 
sturen we een volmacht voor de portefeuillehouder Afval van Noordoostpolder, of bij 
afwezigheid van onze portefeuillehouder een andere portefeuillehouder vanuit Flevoland, 
voor vertegenwoordiging van de gemeente.
 
Bijlagen

1. Uitnodiging AvA HVC 9 december 2021
2. Agenda AvA HVC 9 december 2021
3. Aanmeldingsformulier AvA HVC 9 december 2021
4. Concept-notulen AvA HVC 27 mei 2021
5. Context-analyse najaar 2021


