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Focus voor de gemeenteraad Bergen 
 
Voor u liggen twee omvangrijke rapporten, allebei betrekking hebbend op de HVC. Beide rapporten 
betreffen een gemeenschappelijk onderzoek door 17 rekenkamer(commissies) van 19 gemeenten. 
Het eerste rapport betreft het hoofdonderzoek dat zich gericht heeft op de relatie tussen HVC en de 
aandeelhouders. Het tweede rapport betreft een inventarisatie naar de vestiging van uitsluitend recht 
bij de aan het gemeenschappelijk onderzoek deelnemende gemeenten.  
 
Daarnaast heeft een verdere uitbouw van het onderzoek HVC plaatsgevonden dat zich, in opdracht 
van de rekenkamercommissie van de gemeente Bergen, gericht heeft op de wijze waarop binnen de 
gemeente Bergen met het aandeelhouderschap van de HVC is omgegaan.  
Het rapport van dat lokale onderzoek maakt geen deel uit van deze rapportage en zal u op een later 
moment worden aangeboden. De reden daarvoor is dat het college nog geen reactie heeft gegeven 
op het hoofdonderzoek en het lokaal onderzoek (wij hebben het college op 10 maart 2014 gevraagd 
om voor 10 april wederhoor te geven).  
 
Het gemeenschappelijk deel van het onderzoek wordt 15 mei 18.00 uur openbaar. Om die reden 
wordt u de uitkomsten van het gemeenschappelijk onderzoek, met deze notitie daarbij, nu 
aangeboden. 
 
 
De belangrijkste conclusies en aanbevelingen van het gemeenschappelijk onderzoek zijn opgenomen 
in de bestuurlijke samenvatting (deel I van dat rapport).  Wij beseffen dat de materie niet eenvoudig en 
de omvang niet makkelijk toegankelijk zijn. Daarom willen wij de raad hierbij een focus geven, van de 
in de rapporten opgenomen conclusies en aandachtspunten. 
Voor het lezen van de rapportages is van belang om te weten dat de gemeente Bergen deelneemt in 
de gemeenschappelijke regeling VVI (lid van het Algemeen Bestuur). De VVI is aandeelhouder in de 
HVC. Afspraken liggen vast in de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling. Daarnaast liggen 
afspraken vast in de ballotage-overeenkomst aandeelhouders A. 
 
In essentie gaan de rapportages over de volgende punten. 
 
HVC houdt zich aan het afgesproken besturingsmodel 
Het besturingsmodel is de wijze waarop is afgesproken dat HVC met de aandeelhouders om moet 
gaan. HVC houdt zich aan dat model. Dat wil niet zeggen dat deze met elkaar gemaakte afspraken 
ook geschikt zijn om de raad zijn kaderstellende en controlerende taak te laten uitoefenen.  
 
 
Gemeentelijke risico’s aanzienlijk. Het volledige ondernemersrisico HVC ligt bij de gemeenten. 
De HVC en de deelname daarin door gemeenten kent een lange historie. Waar de HVC voorheen een 
bedrijf was met een laag risicoprofiel (gemeenten leverden het afval wat door de HVC werd verbrand) 
is het nu een onderneming met een aanzienlijk hoger risicoprofiel. HVC opereert voor energie en afval 
op een open markt. Daarbij spelen de volgende marktomstandigheden 

• Er is een overcapaciteit aan afvalverwerking. Hierdoor is het gemeentelijk afval onvoldoende 
(en een steeds kleiner deel) om de ovens te laten branden. Ander afval kan alleen tegen veel 
lagere markttarieven worden verkregen. 

• Door het overheidsbeleid tot 2020 voor nog betere afvalscheiding daalt het aandeel 
huishoudelijk afval aanzienlijk in de komende jaren, waardoor de overcapaciteit toeneemt en 
HVC het merendeel deel van haar verbrandingscapaciteit moet vullen met afval uit de vrije 
markt.. 

• Er is een overcapaciteit aan energieopwekking. Hierdoor staan de energie-opbrengsten van 
de HVC onder druk. Beleid op minder energieverbruik en hogere duurzame energie-
opwekking vergroten deze overcapaciteit met risico op dalende tarieven. 

 



Deze marktomstandigheden kunnen het resultaat van HVC verder verslechteren. De gemeenten 
dragen feitelijk het volledige ondernemingsrisico van de HVC waardoor de hiervoor genoemde risico’s 
concrete financiële effecten kunnen hebben op de financiële positie van gemeenten. 
 
Deze financiële effecten kunnen zich op drie manieren voordoen 

• De gemeenten staan bij elkaar (hoofdelijk) garant voor (maximaal) 670 miljoen aan schulden 
van de HVC (art. 9 van de ballotageovereenkomst). 

• Als de HVC verlies lijdt daalt het (zeer beperkte) eigen vermogen van HVC en zijn gemeenten 
gehouden het verlies van de HVC te compenseren (art. 7 van de ballotageovereenkomst).  

• Gemeenten krijgen een tarief voor huishoudelijke afvalverwerking van hun burgers in rekening 
gebracht dat aanzienlijk hoger is/kan zijn dan het tarief op de vrije markt. 

 
Geen evenwicht tussen het financiële ondernemingsrisico van gemeenten en de invloed van 
gemeenteraden 
Zeker bij indirect aandeelhouderschap (via een gemeenschappelijke regeling) staat de raad op grote 
afstand van de besluitvorming binnen de HVC en besluitvorming door aandeelhouders van de HVC. 
Dit wordt versterkt omdat de HVC een grote NV is, waarbij wettelijk veel van de bevoegdheid van 
aandeelhouders zijn komen te liggen bij de Raad van Commissarissen. Een gemeenschappelijke 
regeling tussen de gemeente en de HVC vergroot weliswaar de deskundigheid van de aandeelhouder 
maar vergroot aanzienlijk de afstand tussen raad en de besluitvorming aangaande de HVC. 
 
 
De HVC is uitvoerder van wettelijke taken van gemeente en van duurzaamheidsbeleid, maar 
(eigendom van) de HVC is daarvoor niet noodzakelijk 
Historisch gezien vervulde de HVC een wettelijke taak ten aanzien van huishoudelijk afval, en vervult 
dat nog steeds. In de door aandeelhouders gesteunde strategie zijn de activiteiten uitgebreid met aan 
huisvuil gerelateerde, maar ook niet aan huisvuilgerelateerde activiteiten. 
Op zich is hiervoor de HVC niet noodzakelijk. Ook de relatie tussen eigendom van de HVC en de 
verwerking door de HVC zou prima doorbroken kunnen worden (nu is er de onderlinge afspraak dat 
aandeelhouders verplicht hun huishoudelijk afval aanleveren en niet-aandeelhouders geen 
huishoudelijk afval mogen aanleveren). Dit kan omgezet worden naar een vrije markt van aanbod en 
tarifering.  
Het is de vraag waarom de HVC gebruikt zou moeten worden voor niet huisvuil gerelateerde 
duurzaamheidsinvesteringen. 
 
 
Uittreden uit de HVC is nagenoeg niet mogelijk gemaakt 
De overeenkomsten tussen gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, HVC en door de gemeente 
gegarandeerde leningen maken uittreden tegen reële condities nu niet mogelijk. 
 
 
De wijze van aan- en inbesteding van afvalinzameling en afvalverwerking kent risico’s  
De afvalinzameling en/of de afvalverwerking wordt door de aandeelhoudende gemeenten uitgevoerd 
door HVC. Aanbesteding daarvan heeft niet plaatsgevonden. Vrijstelling voor aanbesteding is mogelijk 
als voldaan wordt aan daarvoor geldende criteria. Deze criteria hebben betrekking op 
omzetverhoudingen ten aanzien van inbesteding en de vestiging van uitsluitend recht. Het is niet 
zeker dat deze criteria juist zijn toegepast dan wel van toepassing blijven. Op basis van de mogelijke 
risico’s en de financiële gevolgen die dat met zich mee kunnen brengt, adviseren wij u om in  HVC 
verband de mogelijke risico’s omtrent juiste toepassing van de regels omtrent uitsluitend recht en 
inbesteding door de gemeenten en waterschappen door juridische deskundigen te laten onderzoeken. 
De beoordeling en duiding van het al dan niet op juiste wijze aan- en inbesteden is juridisch complex 
en heeft om die reden geen onderdeel uitgemaakt van ons onderzoek. 



Gezien het feit dat de in de bijlage opgenomen rapportage Inventarisatie uitsluitend recht gelijktijdig 
met het hoofdonderzoek inzake de HVC wordt uitgebracht is het van belang te vermelden dat op deze 
Inventarisatie uitsluitend recht geen wederhoor bij de gemeente Bergen heeft plaatsgevonden. 
 
 
In de rapportages  zijn een groot aantal aandachtspunten (aanbevelingen) voor de raad opgenomen.  
 
Na ontvangst van het gevraagde wederhoor door het college kunnen wij ook het lokale rapport 
uitbrengen. Het heeft onze voorkeur wanneer de uitkomsten van het gemeenschappelijk en het lokaal 
onderzoek gelijktijdig met de raad zouden kunnen worden besproken. 
 
Vanuit een bespreking bij andere gemeenten, kan de inhoud, conclusies en aanbevelingen van de 
rapportages al in een eerder stadium op de agenda komen van de gemeenschappelijke regeling of 
van de HVC. 
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