Gemeente Amsterdam wenst de mogelijkheid van samenwerking in HVC-verband te
onderzoeken

HVC en de gemeente Amsterdam hebben recentelijk gesproken over oplossingsrichtingen voor de
problematiek rond AEB. Daarbij is ook de ‘publieke route‘ als mogelijkheid aan de orde gekomen.

Op verzoek van de gemeente heeft HVC een toelichting gegeven op de wijze waarop het HVC-model
werkt: een nutsbedrijf van en voor gemeenten en waterschappen, gericht op de uitvoering van
maatschappelijke opgaven op het gebied van afval/grondstoffen, slib en duurzame energie. Op de
vraag van de gemeente of haar activiteiten op het gebied van afvalverwerking en warmtelevering aan
HVC kunnen worden overgedragen, heeft HVC toegelicht dat wanneer de gemeente zou kiezen voor
een dergelijke samenwerking in HVC-verband, daarvoor belangrijke vereisten gelden. Daartoe behoren:
1. de gemeente zal als aandeelhouder dienen toe te treden tot HVC, met alle bijbehorende
rechten en plichten, zoals de inbreng van restafval en GFT tegen de daarvoor geldende
uniforme verwerkingstarieven, alsmede het mede borg staan voor de leningen die dienen ter
financiering van de collectieve activiteiten;
2. de door de aandeelhouders van HVC vastgestelde strategie met betrekking tot
afval/grondstoffen, slib en duurzame energie zal moeten worden onderschreven;
3. inbreng van de verbrandings- en warmte-activiteiten door Amsterdam zal ook voor de
bestaande aandeelhouders van HVC aantrekkelijk moeten zijn. Dat betekent onder meer dat de
financiële ratio’s van HVC stabiel moeten blijven en bij voorkeur verbeteren vanwege de
inbreng. Een eventuele samenwerking zal dus moeten leiden tot een versterking van HVC als
geheel;
4. HVC is bereid een bijdrage te leveren aan het oplossen van de problematiek rond AEB, maar
eventuele risico’s dienen te zijn beheerst alvorens hieraan invulling kan worden gegeven.
Vandaag heeft het college van Amsterdam besloten de mogelijkheid van samenwerking in HVC
verband te willen onderzoeken.
Uit dit onderzoek zal voor HVC en de gemeente moeten blijken of de uitgangspunten van de
samenwerking daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd. Alleen dan zal HVC aan de aandeelhouders
een voorstel voorleggen om tot zo’n samenwerking te besluiten.
Aan het begin van dit proces willen wij hierover eerst de aandeelhouders nader informeren. Daarvoor
zal binnenkort, wellicht al komende week, een informatiebijeenkomst worden belegd. Mocht u vanuit uw
eigen organisatie vragen over berichten in de media over dit onderwerp ontvangen, dan kunt u in lijn
met het bovenstaande antwoorden. Indien u hierover benaderd wordt door de pers, dan verzoeken wij u
door te verwijzen naar HVC.
Wij gaan ervan uit u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Jan van Raaij, secretaris, per e-mail
j.vanraaij@hvcgroep.nl of telefoon 06-20423236.

