
 

 

 

 

 

 

 

Fractie: VVD 

Naam: Jasper van Os 

Onderwerp: HVC 

Datum indiening vragen: 19-09-2019 

 

De gemeente is op 11 september op de hoogte gebracht van het onderzoek door 

gemeente Amsterdam naar samenwerking binnen HVC, dit naar aanleiding van de 

problematiek rondom het Amsterdam Energie Bedrijf. 

 

Vragen: 

 

1. Welke effect heeft het toetreden van het verlieslatende en noodlijdende AEB 

voor HVC? 

Antwoord: HVC en de gemeente Amsterdam zijn met elkaar in gesprek over 

een eventuele overname van AEB. Deze gesprekken zijn prematuur en kunnen 

nog alle kanten op. De effecten en consequenties, van een eventuele 

overname van AEB, kunnen pas beoordeeld worden als er een concreet 

voorstel aan de Aandeelhouders voorgelegd wordt.  

2. Wat zijn de financiële consequenties voor de gemeente Noordoostpolder, een 

van de aandeelhouders van HVC, bij een toetreding van het verlieslatende en 

schuldlijdende AEB tot HVC? 

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 1. 

3. Wat is het collegestandpunt ten aanzien van het overnemen van een 

verlieslatende en schuldlijdende Amsterdamse overheidsinstelling? 

Antwoord: Het college is altijd kritisch als het gaat om investeringen van HVC 

die onder gemeentelijke garantstelling worden gefinancierd. Een eventuele 

voorstel voor een overname van AEB zal door het college eveneens kritisch 

worden beoordeeld.  

4. Draagt het college er zorg voor dat de gemeenteraad uitdrukkelijk wordt 

betrokken bij de besluitvorming rondom deze mogelijke toetreding? Zo ja/nee, 

waarom? 

Antwoord: De raad zal betrokken worden bij een eventuele overname van AEB 

door HVC. 

5. Deelt het college de mening van de VVD-fractie dat Noordoostpolder op geen 

enkele wijze bereid moet zijn om de financiële consequenties of financiële 

risico’s van een mislukt Amsterdam overheidsproject te dragen? Zo ja/nee, 

waarom? 

Antwoord: De financiele consequenties en risico’s, van een eventuele 

overname van AEB, kunnen pas beoordeeld worden als er een concreet 

voorstel aan de Aandeelhouders voorgelegd wordt. 

 



 

 

 

Datum beantwoording vragen: 23 september 2019 

Contactpersoon: M. van Brussel 

E-mail adres:  m.vanbrussel@noordoostpolder.nl 

Tel: 0527-633486 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


