
Aan: Het college van burgemeester en wethouders  
van de gemeente Enkhuizen  

 

Enkhuizen, 4 februari 2013 

Geacht college, 
 

In het NHD van 1 februari jongstleden stond een artikel over de bouw van een 
biowarmtecentrale in Purmerend.  
Dit is een initiatief van de besloten vennootschap Stadsverwarming Purmerend.  
Al jaren lijdt Stadsverwarming Purmerend zwaar verlies. Per jaar één miljoen euro.  
In het artikel staat dat de HVC voornemens is om voor 58 miljoen euro 51 procent van de 
aandelen Stadsverwarming Purmerend B.V. te verwerven.  
Dit is niet de eerste acquisitie die de HVC doet. Enige jaren geleden is voor tientallen miljoen 
euro een deelneming verworven in een Duits windmolenpark  
Nu is de financiële positie bij de HVC niet florissant. Ruim 11 miljoen verlies over 2011 en 
over 2012 zal het naar verwachting nog slechter zijn. Dit is mede door het gevolg van het 
opstarten van een vergistinginstallatie van het GFT afval tot biogas.  
Zoals bekend moeten er ook nog ruim 100 personeelsleden afvloeien.  
Enkhuizen is één van de 58 gemeenten die aandeelhouder is van de HVC.  
Een aantal gemeenten waaronder Heerhugowaard en Velsen verzetten zich tegen de 
inlijving van Stadsverwarming Purmerend B.V.  
Wij hebben de volgende vragen.  
 

1. Bent u het met ons eens dat de HVC terug moet naar haar core business, welke is het 
op efficiënte wijze ophalen en verwerken van ondermeer huisvuil. Zo nee,graag uw 
motivatie.  

 
2. Wat is uw standpunt om 51 procent van de aandelen van het zwaar verliesgevende 

bedrijf Stadsverwarming Purmerend B.V. voor 58 miljoen te verwerven.  
 

3. Het is ons bekend dat besluiten in de aandeelhoudersvergadering van het HVC zijn 
gemandateerd aan het college. Bent u het met ons eens dat over majeure besluiten 
in de aandeelhoudersvergadering van de HVC vooraf overleg met de raad dient 
plaats te vinden.  

 
Overeenkomstig artikel 40 RvO verzoeken wij u deze vragen te voorzien van een schriftelijke 
beantwoording, de beantwoordingstermijn is binnen 4 weken na ontvangst van deze brief.  
 

J. Visser 



 

 

GEMEENTERAAD ENKHUIZEN 

 

 

 

INFORMATIEF 

 
  
 BRIEF VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 
  
 BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN CDA-FRACTIE INZAKE 

PARTICIPATIE VAN HVC IN EEN AANTAL PROJECTEN 
  

 Aan de voorzitter van de gemeenteraad 

  

 Geachte voorzitter, 

 

Met deze raadsbrief beantwoorden wij de schriftelijke vragen van de CDA-fractie 

inzake de participatie van HVC in een aantal projecten. 

 

Inleiding 

 

Alvorens in te gaan op de vraagstelling, zetten wij ter verduidelijking uiteen op 

welke wijze de gemeente deelneemt aan de HVC, beschrijven we de 

bedrijfsactiviteiten van de HVC en geven we een toelichting op de financiële  positie 

van de HVC gebaseerd op de jaarrekening 2011. 

 

Gemeente Enkhuizen heeft haar afvaltaken ondergebracht in de 

gemeenschappelijke regeling Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland 

(CAW).  Naast de gemeente Enkhuizen zijn de gemeentes Hoorn, Opmeer, 

Drechterland, Koggenland, Drechterland, Stede Broec en Medemblik deelnemer in 

de gemeenschappelijke regeling. Het CAW heeft aandelen in de HVC, is hiermee  

mede-eigenaar en heeft stemrecht in de aandeelhoudersvergadering (AVA) van de 

HVC.  

 

Wethouder R. Louwman van de gemeente Hoorn vertegenwoordigt het CAW in de 

AVA. De in te nemen standpunten namens de CAW gemeenten worden voorbereid 

in de gecombineerde vergadering van het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur 

van het CAW.  

 

Bedrijfsactiviteiten 

 

HVC is als nutsbedrijf van en voor gemeenten en waterschappen actief op het 

gebied van afvalbeheer en duurzame energie. Binnen dit werkveld onderscheiden 

we de volgende activiteiten: 

 

Inzameling, recycling en grondstoffenmanagement 

HVC voert voor dertig gemeenten afvalbeheertaken uit, waaronder afvalinzameling 

(stand aanvang 2012).  

 



De doelstelling bij de inzameling van afvalstromen is het maximaal benutten van 

hergebruiksmogelijkheden. Hiervoor ontwikkelt  HVC  inzamelmethoden die het 

gescheiden aanbieden van afvalcomponenten stimuleren en die de inzamelkosten 

verlagen. 

HVC is als aandeelhouder van Sortiva BV mede-eigenaar van een 

afvalscheidingsinstallatie, waarmee onder meer grof huishoudelijk afval wordt 

gescheiden in voor hergebruik geschikte deelstromen. De gescheiden deelstromen 

uit huishoudelijk afval zet HVC af aan marktpartijen voor inzet in 

productieprocessen of verdere opwerking. 

 

Productie en levering van duurzame energie 

Afvalreststromen en biomassastromen benut HVC voor de productie van 

elektriciteit, warmte en gas. HVC beschikt over twee afvalenergiecentrales (AEC’s), 

een slibverbrandingsinstallatie (SVI), een vergistingsinstallatie en een bio-

energiecentrale (BEC). HVC is als aandeelhouder van Natuurgas Overijssel BV mede-

eigenaar van een vergistingsinstallatie in Zwolle. 

Om bij te dragen aan het CO2-reductiebeleid van haar aandeelhouders, participeert 

HVC ook in de ontwikkeling en exploitatie van duurzame energiebronnen, zoals 

wind en zon. 

 

Naast bovengenoemde operationele activiteiten, biedt HVC gemeenten en 

waterschappen faciliteiten aan zoals beleidsadvisering, voorlichtings- en 

educatiemiddelen en deelname aan onderzoeksprogramma’s ten aanzien van 

diverse aspecten van afvalbeheer en duurzame energie.  

De meeste activiteiten worden in eigen beheer uitgevoerd. 

 

Financiële positie HVC 

 

Het resultaat voor belastingen over 2011 bedraagt EUR 11,2 miljoen negatief ten 

opzichte van een positief resultaat voor belastingen over 2010 ad EUR 8,9 miljoen, 

een afname van EUR 20,0 miljoen. 

 

De resultaten zijn in beide jaren beïnvloed door incidentele, niet vergelijkbare 

posten. De belangrijkste incidentele posten in 2011 betreffen hogere 

afschrijvingskosten in verband met de doorgevoerde schattingswijziging (EUR 15,1 

miljoen), versnelde afschrijving goodwill (EUR 1,5 miljoen) en hoger resultaat uit 

deelneming in verband met hoge metaalprijzen (EUR 1,0 miljoen). Het met 2010 

vergelijkbare resultaat voor belasting 2011 bedraagt dus circa EUR 4,5 miljoen. 

 

Het resultaat 2010 werd in belangrijke mate beïnvloed door een boekwinst op de 

verkoop van locatie Hartelmond en de eenmalige kosten van de stoomkoppeling. 

Exclusief deze incidentele posten bedroeg het resultaat vóór belasting over 2010 

circa EUR 6,4 miljoen. 

 

Het genormaliseerde resultaat 2011 is daardoor afgenomen met EUR 1,9 miljoen 

ten opzichte van 

2010. De belangrijkste oorzaken zijn: 

- tariefsverlaging aandeelhouders (EUR 1,3 miljoen -/-) 

- bijdrage van in 2011 overgenomen warmtenetten in Heerhugowaard, Langedijk   

   en Saendelft in resultaat 2011 (EUR 0,4 miljoen) en 

- aandeel in verlies in Horizon Energy bv (EUR 0,8 miljoen -/-). 

 

 



Het rekeningresultaat over 2012 lijkt ten opzichte van 2011 nog slechter uit te 

vallen. De huidige economische omstandigheden leiden tot dalende inkomsten uit 

de verwerking van bedrijfsafval. De ingezette koers op maximering van hergebruik 

zet de bezettingsgraad van de AEC’s verder onder druk.  

De slibaanvoer naar de SVI daalt ten gevolge van maatregelen rond 

rioolwaterzuiveringsinstallaties. Door veroudering van installaties neemt ook de 

kans op storingen toe. 

Voornoemde factoren lijken een grotere impact te krijgen dan geraamd in de 

begroting 2012. Deze omstandigheden dwingen primair tot verdergaande 

bezuinigingen, om de negatieve effecten van deze ontwikkelingen op de inkomsten 

van HVC te ondervangen. Daarnaast is ook een verhoging van de inkomsten en een 

daling van de kosten gewenst. Bij de vaststelling van het tarievenbeleid zal hiermee 

rekening worden gehouden. Een stringent bezuinigingsprogramma richt zich op 

verdergaande interne kostenbeheersing.   

 

In de aandeelhoudersvergadering van juli 2012 is een ombuigingsprogramma (€ 19 

miljoen structureel) vastgesteld en een meerjarenperspectief is afgesproken. 

Aansluitend hierop is in de aandeelhoudersvergadering van december 2012 

besloten de strategie van HVC te herijken en de risicoanalyse nog eens tegen het 

licht te houden. Dit traject is in volle gang. 

In de plenaire startbijeenkomst “Herijken Strategie” op 30 januari jl. is in dit 

verband door de BNG geconcludeerd dat HVC een solide bedrijf is. 

 

Beantwoording schriftelijke vragen  

 

Vraag 1 

Bent u het met ons eens dat de HVC terug moet naar haar core business welke is 

het op efficiënte wijze ophalen en verwerken van ondermeer huisvuil. Zo nee, graag 

uw motivatie. 

   

Antwoord:  

 

HVC is als overheidsbedrijf actief op het gebied van afvalbeheer en duurzame 

energie voor 52 gemeenten en 6 waterschappen. Bij de oprichting in 1991 was de 

ambitie eenduidig: het realiseren en exploiteren van een moderne 

afvalverbrandingsinstallatie met energieterugwinning.  In twintig  jaar is de wereld 

veranderd. Duurzaam afvalbeheer is inmiddels grondstoffenmanagement en de 

verwerking van reststromen die niet meer hergebruikt kunnen worden is gericht op 

maximale terugwinning van energie. Deze ontwikkeling in denken, beleid en 

ambitie bij de aandeelhouders maakt dat het nutsbedrijf HVC ook anders ingezet 

wordt. Van sec afvalbeheer gericht op eindverwerking, omvat het HVC-palet nu een 

scala aan activiteiten van inzamelen en sorteren tot opwekken van energie 

(groen gas en elektriciteit) uit de reststromen slib en afval. 

 

Zowel de gemeenten als de waterschappen hebben zich in een klimaatakkoord met 

de rijksoverheid gecommitteerd aan doelstellingen voor verduurzaming van de 

energiehuishouding. Ook van HVC wordt verwacht dat mogelijkheden die bijdragen 

aan het 

realiseren van de duurzaamheiddoelstellingen van de aandeelhouders voortvarend 

worden benut. Die maatschappelijke ontwikkeling heeft richting gegeven aan het 

denken over mogelijkheden van reststromen en het genereren van hernieuwbare 

energie. De daartoe gewenste efficiency kan worden gerealiseerd door de bereikte 

schaalgrootte vanwege de toename van het aantal deelnemers in HVC. 



 

 

HVC kent in 2012 een keten van activiteiten: van inzamelen en sorteren voor 

hergebruik, het opwekken van energie (groen gas en elektriciteit) uit slib, 

GFT/biomassa en restafval, tot de opwerking van daarbij vrijkomende reststoffen. 

De behoefte van de deelnemers in HVC aan een verdere verduurzaming van de 

energiehuishouding leidde tot investeringen in wind- en zonne-energie. 

Daarnaast fungeert HVC als ‘kennisbank’ voor het ontwikkelen van lokaal gerichte 

activiteiten op het gebied van duurzame energie. 

 

Het antwoord is dus:  Nee, mits passend binnen de doelstelling en het te voeren 

risicomanagement. 

 

Vraag 2 

Wat is uw standpunt om 51 procent van de aandelen van het zwaar verliesgevende 

bedrijf Stadsverwarming Purmerend B.V. voor 58 miljoen te verwerven. 

 

Antwoord: 

 

HVC is een nutsbedrijf. Dit beperkt de speelruimte voor risicovolle projecten. Het 

risicoprofiel van nieuwe investeringen zal transparant dienen te worden gemaakt en 

moeten passen bij het risicoprofiel van HVC als geheel en bij het risicobeleid zoals 

van toepassing op overheden. Onderdeel van een investeringsbeslissing is derhalve 

in elk geval een due diligence-onderzoek gericht op technische, juridische en 

financiële/operationele aspecten. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een 

gerenommeerd bureau. Dit onderzoek loopt nu. 

 

De (eventuele) overname door de HVC valt qua investering onder type 2. De 

activiteit is gebaseerd op autonoom beleid op het  gebied van duurzame energie en 

grondstoffen waar collectief draagvlak voor is. ‘Type-2’activiteiten zijn relatief 

nieuw voor HVC en bedoeld om stappen te zetten in het realiseren van ambities van 

aandeelhouders (een, enkele of alle) op het gebied van duurzame energie en 

grondstoffen. Voorbeelden hiervan zijn wind-op-zee, wind-op-land, geothermie, 

collectieve zonneprojecten (op daken van gemeentehuizen; bedrijfsterreinen). 

Binnen type 2 kan een onderscheid worden gemaakt tussen grootschalige projecten 

die generiek bijdragen aan de productie van duurzame energie en meer of minder 

grootschalige projecten die door een of meer aandeelhouders ter overweging 

worden gegeven. 

 

Het vorenstaande betekent dat aandeelhouders niet unaniem hoeven in te stemmen 

met de overname van het 51% belang van de aandelen SVP en de aandeelhouders 

die niet instemmen met dit voorstel geen risico lopen. Bij het ontbreken van 

collectiviteit over, maar wel voldoende instemming met dit voorstel zal het belang 

in SVP worden opgenomen in een aparte entiteit en komen de baten en de lasten 

voor rekening van alleen die aandeelhouders die met het voorstel hebben 

ingestemd. Ook voor garantstelling van de met deze overname samenhangende 

financiering worden deze aandeelhouders niet aangesproken. 

 

Wij wachten de uitkomsten van voornoemd due dilligence-onderzoek af en zullen 

eerst dan een definitief standpunt kunnen innemen.  

 

 

 



Vraag 3 

Het is ons bekend dat besluiten in de aandeelhoudersvergadering van het HVC zijn 

gemandateerd aan het college. Bent u het met ons eens dat over majeure besluiten 

in de aandeelhoudersvergadering van de HVC vooraf overleg met de raad dient 

plaats te vinden. 

 

Antwoord: 

 

De gemeenteraad heeft een controlerende, kaderstellende, toetsende en 

toezichthoudende rol.  

 

Het college is uiteindelijk eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de 

gemeente Enkhuizen en daarmee voor al haar beleid en bijkomende risico’s. Het 

college heeft op basis van haar actieve informatieplicht de verantwoordelijkheid om 

de raad hierover te informeren. 

 

 Enkhuizen, 26 februari 2013 

  

 Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van E n k h u i z e n 

 

De  secretaris,                   De loco-burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

(R.M. Reus)                       (Mw. A. van Dam)  

 

 

 
 
 


