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Wind op land
HVC heeft op het afvalwaterzui-

veringsterrein van het hoog-

heemraadschap van Schieland 

en de Krimpenerwaard een 

windmolen geplaatst. De wind-

molen is bijna 150 meter hoog 

en heeft een vermogen van  

3 MW per jaar waarmee 2.600 

gezinnen in hun elektriciteitsbe-

hoefte kunnen worden voorzien. 

Deze windmolen Kralingseveer 

in Capelle aan den IJssel, op 

een zichtlocatie bij de Van 

Brienenoordbrug, is begin 

november officieel in gebruik 

genomen. 

Met het plan voor een wind-

turbine op Krabbegors zet 

Energiecoöperatie Dordrecht 

(ECD), een samenwerkingsver-

band van gemeente Dordrecht 

en HVC, verdere stappen in het 

verduurzamen van de ener-

giehuishouding in Dordrecht. 

Na een informatieavond 

voor belangstellenden op 16 

november j.l. wordt de aanvraag 

voor een omgevingsvergunning 

zo snel mogelijk ingediend.

Kunststofverpakkingen
Het apart aanbieden van 

verpakkingsafval is snel 

ingeburgerd. Vrijwel onmid-

dellijk nadat de faciliteit voor 

inzameling van pmd (plastic, 

metaal en drankenkartons) met 

zak of bak aan huis geboden 

wordt, wordt hiervan optimaal 

gebruik gemaakt en stijgt het 

aanbod explosief. Voor de 

HVC/Midwaste combinatie is er 

in 2016 sprake van een stijging 

van 55 naar 75 kton. Omdat de 

Nederlandse sorteercapaciteit 

nog niet is afgestemd op dit 

sterk toegenomen aanbod is er 

sprake van voorraadvorming bij 

sorteerders. Dit wordt opgelost 

door de verhoogde inzet van 

Duitse sorteerinstallaties. 

HVC investeert met andere 

publieke afvalverwerkers in een 

sorteerinstallatie om van dit 

soort ontwikkelingen minder 

afhankelijk te zijn en de toege-

nomen hoeveelheid verpak-

kingsafval in eigen beheer te 

kunnen sorteren. 

Er is veel discussie met het 

Afvalfonds over de door de 

gemeenten te ontvangen 

vergoedingen. Deze discussie 

spitst zich met name toe op 

het aandeel niet-verpakkingen 

in de bij de recyclers aange-

boden deelstromen en op het 

ontbreken van afzetmogelijk-

heden van de uitgesorteerde 

pet-trays (o.a. vleesschaaltjes). 

100-100-100
HVC organiseerde 100-100-

100.nu voor 29 gemeenten in 

Noord- en Zuid-Holland, Flevo-

land en Friesland. Inzet was 

het scheiden van afval stimu-

leren. De 3500 inwoners in de 

deelnemende 29 gemeenten 

hebben laten zien dat door 

goed scheiden van afval er nog 

maar 27,5 kilo restafval per 

persoon per jaar overblijft. Dit 

resultaat toont dat de landelijke 

doelstelling om de hoeveel-

heid restafval terug te dringen 

naar 100 kilo per persoon per 

jaar, heel goed haalbaar is. De 

resultaten van 100-100-100.nu 

geven een goed inzicht in de 

verschillen tussen huishoudens 

en welke omstandigheden van 

invloed zijn op de hoeveel-

heid afval per huishouden. De 

puzzel is nu op welke manier 

de resultaten vertaald kunnen 

worden in maatregelen en voor-

zieningen die het scheiden van 

afval voor iedereen makkelijk en 

vanzelfsprekend maken.

Warmte
Zowel in Dordrecht als in 

Alkmaar wordt hard gewerkt 

aan het uitbreiden van het 

warmtenet. Zo is in Dordrecht 

recent zorgcentrum Crabbehof 

op het warmtenet aangesloten. 

Het warmtenet Alkmaar wordt 

zover doorgetrokken dat de 

bestaande warmtenetten in 

Langedijk en Heerhugowaard 

aangetakt kunnen worden. 

Op het moment begin 2018 dat 

de bio-energiecentrale op het 

warmtenet aangesloten wordt is 

deze warmtevoorziening 100% 

duurzaam.

Ontwikkelingen HVC
De brede inzet op bronscheiding resulteerde in het eerste halfjaar 

van 2016 in een afname van de hoeveelheid restafval van aandeel-

houders met maar liefst 5%. De hiermee vrijkomende capaci-

teit in de afvalenergiecentrales wordt volledig benut voor het 

verwerken van gecontracteerd afval van derden, inclusief import. 

Ook de andere installaties, waaronder de bio-energiecentrale en 

de slibverbrandingsinstallatie draaien op volle capaciteit. Bij een 

aantal voor recycling bestemde stromen, waaronder de ferro- en 

de nonferro metalen, is sprake van een prijsdruk terwijl voor onder 

andere oud papier de opbrengsten zijn toegenomen. In windpark 

Gemini zijn alle turbines geplaatst. Een groot deel levert onder-

tussen al energie. Mede op basis van de hiervoor geschetste 

ontwikkelingen verwacht HVC een positief resultaat van ca. €6 

miljoen te realiseren. Dit komt overeen met de verwachting voor 

2016 zoals die met de aandeelhouders is gedeeld. 
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Benoeming lid Raad 
van Commissarissen

Reglementair aftredend is de 

heer Ing. Ph. Van den Hoek. De 

heer Van den Hoek is als commis-

saris benoemd door de gemeen-

te Almere in samenspraak met 

de overige Flevolandse gemeen-

ten en de aandeelhoudende 

gemeenten Beemster, Edam-

Volendam en Purmerend. Deze 

cluster komt voorafgaand aan de 

aandeelhoudersvergadering met 

de voordracht voor een opvolger.

Benoeming van de 
accountant

PwC Accountants NV heeft 

de controle uitgevoerd op 

de jaarrekening 2015. Deze 

werkzaamheden zijn door 

de Auditcommissie posi-

tief geëvalueerd. Daarom 

wordt voorgesteld om PwC 

Accountants NV nu opdracht 

te verlenen om ook de jaar-

rekening 2016 te onder-

zoeken.

Vergoedingstoeslag 
‘renumeratie’-
commissie

De algemene vergade-

ring heeft in juni 2009 een 

vergoedingsregeling voor de 

auditcommissie vastgesteld. 

Voorgesteld wordt om deze 

vergoedingsregeling eveneens 

toe te passen op de leden van 

de Renumeratie-, Selectie- en 

Benoemingscommissie. Deze 

vergoeding bedraagt in 2016 

€140 per maand. 

Beloningsbeleid en 
werving algemeen 
directeur

Voor het vervullen van de 

vacature van algemeen direc-

teur HVC is een profielschets 

opgesteld. In deze profielschets 

zijn competenties, kennis en 

ervaring geformuleerd op basis 

waarvan kandidaten worden 

gezocht. Deze profielschets 

is met de aandeelhouders 

gedeeld en door de aandeel-

houders breed onderschreven. 

In de AV van 2 juni j.l. is de 

oproep van raden en algemene 

besturen om de WNT-norme-

ring toe te passen op de belo-

ning van de statutair directeur 

van HVC kenbaar gemaakt. 

Door de RvC is de WNT2-

normering als uitgangspunt 

meegegeven aan het bureau 

dat met de zoekopdracht is 

belast. In de vergadering geeft 

de RvC een toelichting op de 

stand van zaken.

Algemene ontwikkelingen/contextanalyse
Het afvalstoffenbeleid staat in 

het teken van de circulaire eco-

nomie. Extra inspanningen om 

meer afvalstromen gescheiden 

in te zamelen moeten leiden tot 

een toename van de hoeveelheid 

grondstoffen die voor recycling 

worden ingezet. Deze extra 

inspanningen bestaan onder 

andere uit het aan huis inzamelen 

van grondstoffen en het op af-

stand plaatsen van het inzamelen 

van restafval. De capaciteit die 

door de afname van de hoeveel-

heid restafval bij de Nederlandse 

afvalenergiecentrales beschik-

baar komt, wordt ingezet voor 

het verbranden restafval uit met 

name Engeland. Op Europese 

schaal is er een groot tekort aan 

verbrandingscapaciteit om te 

kunnen voldoen aan de ambities 

voor het terugdringen van de 

hoeveelheid te storten afval. 

Het uit bedrijf nemen van instal-

laties en een slibaanbod dat ho-

ger is dan werd verwacht, leidt 

tot een hoge bezettingsgraad 

voor de slibeindverwerking. 

Het terugwinnen van metalen uit 

de as van de afvalenergiecentra-

les is inmiddels gemeengoed. 

De volgende stap – als eerste 

door HVC gezet – is het opwer-

ken van de assen tot opnieuw 

bruikbare schone bouwstoffen. 

Met een aandeel van 5,8% is 

Nederland nog ver verwijderd 

van de doelstellingen op het 

gebied van duurzame energie-

productie (14% in 2020). Extra 

geld in de SDE+-subsidierege-

ling (€9 miljard in 2016) moet 

helpen om dit doel te bereiken. 

De Rijksoverheid zet volop in op 

het realiseren van grootschalige 

wind op zee. De sterke kostprijs-

daling voor nieuwe wind op zee 

projecten maakt dat de beno-

digde financiële bijdrage van het 

Rijk hiervoor veel lager is dan 

gedacht. 

De aantrekkende economie 

zorgt voor een licht oplopende 

elektriciteitsvraag. Hierdoor en 

door het (tijdelijk) stilleggen van 

elektriciteitscentrales vertoont 

de elektriciteitsprijs na een diep-

tepunt in 2016 op dit moment 

een stabiele tot licht oplopende 

tendens. De grote internationale 

productiebedrijven schrijven in 

verband met de lage opbreng-

sten voor elektriciteit sterk af op 

hun fossiel productie-installaties. 

In Nederland is door een sterke 

toename van het aandeel steen-

kool in de elektriciteitsproductie 

de CO2-emissie in 2015 met 5% 

gestegen ten opzichte van 2014. 
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