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Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake HVC & Warmtetarieven 2022

Geachte fractieleden,

Bij brief van 2 februari 2022, ingekomen op 4 februari 2022, heeft u op grond van 
artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad vragen gesteld 
inzake HVC & Warmtetarieven 2022.
Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

Vraag 1A. Betekent dit nu dat gas ingezet moet worden om het warmtenet van 
directe warmte te voorzien? Zo ja, wat is dan de procentuele 
verhouding tussen restwarmte en gas?

Antwoord Nee, er hoeft geen gas ingezet te worden om het warmtenet van 
directe warmte te voorzien. Gas wordt alleen voor een beperkt gedeelte 
ingezet bij een backup installatie, of als tijdelijke verwarmingsbron bij 
uitbreiding van het net. 

Vraag 1B. HVC is producent van energie. Hierbij gaat het om eigen gegenereerde 
energie uit afvalverwerking en wind-& zonne-energie. Kunt u nu eens 
uitleggen, waarom deze tarieven zo gestegen zijn? Wat is er dan 
gewijzigd in het productieproces? Hierin is toch niets veranderd?

Antwoord Alle verbruikers, huishoudens en industrie, hebben last van de stijgende 
energieprijzen. Dat geldt dus niet alleen voor de huishoudens die 
aangesloten zijn op het warmtenet. Op grond van de Warmtewet zijn de 
tarieven voor warmte gekoppeld aan die van gas.
Voor een uitgebreide toelichting op deze kostenstructuur en hoe die is 
gekoppeld aan de gasprijs verwijzen we naar de beantwoording van 
vraag 3 van de artikel 40-vragen van de fractie VVD Warmtenet, een 
betaalbaar alternatief en naar de beantwoording van vraag 5 van de 
artikel 40-vervolgvragen van de fracties VVD/D66 Warmtenet: een 
open en eerlijk systeem.

Vraag 1C. Kunt u aangeven wat het tarief ongeveer moet zijn, om uit de kosten te  
komen. Wij begrijpen dat dit afhankelijk kan zijn van het aantal 
aansluitingen en verbruik. U mag hiervoor een matrixje maken. Wij 
willen duidelijkheid hebben, wat de burger op termijn te wachten staat!  
(Wij abstraheren nog van mogelijke energietoeslagen e.d. die nog van 
toepassing kunnen zijn om de tarieven te drukken. Wij gaan bij onze 
vraagstelling uit van een echte kostprijs). 

Antwoord Dit is geen gemeentelijke taak. De ACM reguleert de tarieven die 
warmtebedrijven in rekening mogen brengen. 
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Wij merken op dat in de Transitievisie Warmte onder andere op basis 
van de laagst maatschappelijke kosten is gekeken welk alternatief voor 
warmte de voorkeur heeft. Hieruit blijkt dat voor het grootste deel van 
Dordrecht aansluiten op het warmtenet de laagste maatschappelijke 
kosten kent.

Vraag 1D. Hoe verklaart u nu uw subsidiehefboom theorie en hetgeen is 
gespecificeerd in de jaarrekening 2020?

Antwoord In de SDE++ subsidie zit een (ongewenste) koppeling tussen de 
subsidie voor warmtebronnen en de marktprijs voor aardgas. Hierdoor 
leidt een hogere gasprijs tot minder SDE++ subsidie voor duurzame 
warmtebronnen. Deze lagere subsidiekomsten leiden tot hogere 
warmtetarieven. Gemeenten hebben aan het Rijk verzocht om 
ontkoppeling van de warmtetarieven en de SDE++ voor duurzame 
warmtebronnen aan de gasprijs.

Vraag 1E. In de kop van de berichtgeving van HVC staat dat het gaat over de 
warmte netten in de diverse gemeenten. Wordt er nu één tarief 
gehanteerd voor alle warmtenetten?

Antwoord Ja. 

Vraag 1F. Indien uw antwoord "ja" is, worden dan niet de verliezen van het ene 
net verdisconteerd over de andere warmtenetten?

Antwoord De gemeente heeft geen zeggenschap over de te hanteren tarieven. De 
ACM stelt jaarlijks de maximum tarieven vast die warmtebedrijven 
mogen rekenen.

Vraag 1G. Wat gaat er nu voor de burgers gebeuren, wanneer blijkt dat medio 
april de gasprijzen weer aanzienlijk dalen? Gaan dan de warmte 
tarieven omlaag? Zo nee, waar blijft dan dit surplus?

Antwoord De tarieven die warmtebedrijven hanteren liggen conform de wettelijke 
eisen voor één jaar vast. Afnemers worden aan het eind van het jaar 
hier niet voor gecompenseerd. Net zo min als dat gebeurt voor 
afnemers van gas en/of elektriciteit die een jaarcontract hebben. We 
verwijzen hiervoor ook naar de beantwoording van vraag 2 van de 
artikel 40-vragen van de fractie VVD Warmtenet, een betaalbaar 
alternatief.

We merken ook het volgende op. Een huishouden met een aansluiting 
op het warmtenet betaalt gemiddeld minder aan variabele kosten dan 
een huishouden met een gasaansluiting. En de verwachting is dat de 
gasprijzen door de huidige omstandigheden voor een langere periode 
hoog zullen blijven.

Vraag 2A. Gaat dit onderdeel van HVC dan failliet?

Antwoord De energieactiviteiten zijn ondergebracht in een apart onderdeel van de 
holding. Gelet op het publieke belang van HVC achten wij het 
ondenkbaar dat dit onderdeel failliet zou gaan. 
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Vraag 2B. Wie gaat dan deze verliezen betalen?

Antwoord Alle winsten en verliezen worden geconsolideerd in het bedrijfs-
resultaat. Het bedrijf betaalt deze zelf, tenzij er vooraf subsidie-
afspraken over zijn gemaakt. Uw aanname bij vraag 2C is dus juist.

Vraag 2C. Als dit onderdeel van HVC dan niet failliet gaat en het verlies door HVC 
gedragen moet worden deze verliezen verdisconteerd in de tarieven 
van vuilafvoer en warmtevoorziening? Kunt u hier eens een 
worstcasescenario voor schetsen. Wij willen weten welk risico de 
gemeente als aandeelhouder en garantsteller en daarmee ook de 
burger, voor risico loopt.

Antwoord HVC laat op verzoek van de aandeelhoudersvergadering de accountant 
controleren dat geen sprake is van kruissubsidiëring.

Vraag 3A. Kunt u ons uitleggen wat dit betekent?

Antwoord Zie antwoord bij vraag 3B.

Vraag 3B. Welk effect heeft dit gehad op het resultaat van HVC en waar komt dit 
tot uitdrukking? Wij kunnen deze namelijk niet vinden.

Antwoord De aandeelhouders ontvangen uitsluitend een geconsolideerde 
jaarrekening. Gevudo vraagt om de aandeelhouders daarnaast ook mee 
te nemen in de deelresultaten. 

Vraag 4A. Wat betekent het voor de gemeente Dordrecht en haar inwoners als 
HVC niet aan haar betalingsverplichting kan voldoen gezien 
bovenstaande situatie?

Antwoord Wij verwijzen naar de risicoparagraaf in de jaarverslaglegging van 
Gevudo. 

Vraag 4B. In het rapport staat op pagina 40 dat er onzekerheden en fluctuaties 
zijn. Opbrengsten van restmaterialen staan stevig onder druk. Op 
pagina 96 staat in het hiervoor genoemde citaat dat er niet veel eigen 
vermogen is om resultaatschokken op te vangen.
De resultatenrekening laat de laatste 4 jaar in het eindresultaat niet 
veel fluctuaties zien. Hoe verklaart u dit? Waar zitten de genoemde 
fluctuaties dan?

Antwoord Het resultaat van HVC wordt door tal van factoren beïnvloed. Ook door 
eenmalige lasten en baten. Het voert wat ons betreft te ver om de link 
te leggen tussen het eigen vermogen en de opbrengsten van 
restmaterialen.

Vraag 4C. In hoeverre zijn de verliezen van de ene activiteit verrekend in de 
andere activiteit, waardoor de afnemer van die andere activiteit te veel 
betaald?

Antwoord Er mag geen kruisbestuiving plaatsvinden tussen afval en energie. Of 
hier sprake van is wordt op verzoek van de aandeelhouders getoetst en 
geverifieerd via de accountant. 
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Vraag 5A. Wat moet de solvabiliteit zijn, zodat de garantstellingen voor de 
gemeente Dordrecht kunnen vervallen?

Antwoord De bank kijkt daarbij meer dan alleen naar de solvabiliteit. Maar bij 
13% is het helder dat een onderneming te weinig solvabel is voor 
zelfstandige algehele bedrijfsfinanciering. Voor een aantal projecten is 
al financiering zonder garantie mogelijk gebleken. Het streven van HVC 
is zelfstandige financieringsmogelijkheid omstreeks 2027 bereikt te 
hebben.

Vraag 5B. Wanneer moet deze herfinanciering gerealiseerd worden en hoe hard is 
deze afspraak? De eerdere afspraak om dit in 2024 gerealiseerd te 
hebben, wordt klaarblijkelijk genegeerd.

Antwoord Het doel van HVC is om ten behoeven van het algemene nut werkzaam 
te zijn op het gebied van het beheer van afval, reststromen en 
duurzame energie (maatschappelijk belang). Zie verder het antwoord 
bij vraag 5A. Wij verwijzen tevens naar pagina 5 van het aan uw raad 
voorgelegde jaarverslag 2020 van Gevudo. 
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Gevudo-Begroting-2022-
Jaarstukken-2020-1.pdf

Vraag 6A. De feitelijke doelstelling was om in 2024 zelfstandig financierbaar zou 
zijn. Vanwege de strategische investeringen in het warmtenet is dit nu 
niet haalbaar. Het oorspronkelijke doel van HVC voor de gemeente 
Dordrecht is afvalverwerking en geen warmtenet. Dit laatste is een 
prettige bijkomstigheid doordat er verbrandingsovens in onze gemeente  
staan.

Kunt u ons eens uitleggen waarom deze activiteit niet meer tot de 
kerntaken behoort en dat er enorme investeringen in warmtenetten 
elders worden gedaan, waarvoor onze gemeente mede-aansprakelijk 
is? Klaarblijkelijk vindt HVC het op dit moment belangrijker om fors te 
investeren en zelf geen weerstandvermogen te hebben, omdat de 
gemeenten garant staan.

Antwoord Afvalverwerking is wel degelijk de kerntaak van HVC. 
Voor wat betreft het warmtenet het volgende. Alle gemeenten moeten 
op basis van het Klimaatakkoord zoeken naar alternatieven voor het 
verwarmen van de woningen, bedrijven en andere panden. Hoe dat we 
dat in Dordrecht doen staat in de door de Dordtse gemeenteraad 
vastgestelde Regionale Energiestrategie (aanbod bronnen) en de 
Transitievisie Warmte (toepassing bronnen). Bij nieuwe projecten 
dienen dan sluitende businesscases te bestaan. 
Uiteraard houdt Gevudo ook vinger aan de pols bij het boeken van 
voldoende voortgang om zelfstandige financiering te realiseren, maar 
dat belang moet wel door de meerderheid van de aandeelhouders 
worden blijven gesteund.
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Vraag 6B. Zijn de risico's voor de gemeente Dordrecht nu feitelijk toegenomen? 
De zeggenschap in HVC is door allerlei verwateringen kleiner geworden.  
Anderen kunnen hierdoor meer het beleid bepalen, waarvoor onder 
andere de gemeente Dordrecht garant staat. De absolute 
garantiestelling neemt hierdoor niet af.

Antwoord Zowel waarde-, stem- als garantiebelang nemen af. Wij verwijzen 
hiervoor daar de jaarverslaglegging van Gevudo. Die is nog steeds één 
van de grootste aandeelhouders. Zolang de aandeelhoudersbelangen 
onderling synchroon blijven lopen neemt het risico voor Dordrecht niet 
toe.

Vraag 6C. Kunt u aangeven wat u met deze Gemeenschappelijke regeling nu 
feitelijk heeft bereikt?

Antwoord Zowel in het verleden als nu heeft Dordrecht een relatie met Gevudo. 
Via een gemeenschappelijke regeling (GR) Gevudo participeert 
Dordrecht in HVC. Via de jaarlijkse planning- en controlcyclus houden 
we zicht op de risico's en kunnen we daar op anticiperen.
De GR zorgt voor gezamenlijke standpuntbepaling in de 
aandeelhoudersvergaderingen. Het lijkt ons goed om in de volgende 
raadsperiode een hernieuwde kennismaking met HVC en Gevudo te 
maken.

Vraag 6D. In uw beantwoording van onze artikel 40 vragen van HVC & Gevudo in 
2019 geeft u aan dat de transparantie van de informatievoorziening bij 
HVC & Gevudo nog niet helemaal het juiste niveau had. In de 
behandeling van de begroting 2020 GR Gevudo geeft u op de website 
van de gemeente Dordrecht het volgende aan: Citaat:" Gevudo heeft 
nog onvoldoende zicht op deelresultaten van HVC, waaronder die van 
energie en warmtelevering-/ productie."
Kunt u ons een overzicht verstrekken, welke informatie u nu wel krijgt, 
ten opzichte van hetgeen u twee jaar geleden niet had?

Antwoord Het bestuur van Gevudo dringt bij HVC consistent aan op een 
jaarrekening met deelresultaten. 

Vraag 6E. Welke informatie heeft u nog niet die u wel moet hebben voor het 
uitoefenen van uw sturende rol als aandeelhouder binnen HVC & 
Gevudo.

Antwoord Zie ook het antwoord bij vraag 6D. Het gaat er ons nadrukkelijk om, via 
Gevudo meer inzicht te krijgen in deelresultaten en vraagstukken rond 
investeringen, niet om taken van de directie en de raad van 
commissarissen over te nemen. HVC is geen gemeenschappelijke 
regeling, maar een vennootschap met eigen verantwoordelijkheden. 
Dat brengt een andere governance en beperktere publieke openheid 
dan bij een GR. 

Pagina 5/7



Datum 29 maart 2022

Ons kenmerk 2022-0046012

Vraag 7A. Kunt u aangeven waarom de wens van de aandeelhouders om de 
solvabiliteit nog steeds niet is gerealiseerd aangezien op pagina 96 van 
de jaarrekening HVC 2020 staat dat er nog altijd sprake is van een lage  
solvabiliteit en dat schokken in het resultaat onvoldoende kunnen 
worden opgevangen?

Antwoord De solvabiliteit zal geleidelijk moeten worden opgebouwd via het 
jaarlijkse bedrijfsresultaat. Alternatief is om de aandeelhouders/ 
deelnemers van de aandeelhoudende gemeenschappelijke regelingen 
collectief een substantieel vermogen ineens te laten storten. Dat lijkt 
ons geen haalbare en wenselijke zaak.

Vraag 7B. Wat moet er volgens u gebeuren om de solvabiliteit te verbeteren? De 
aangegeven strategie van de directie werkt klaarblijkelijk niet.

Antwoord Zie ook het antwoord op vraag 5A. HVC is een publiek bedrijf. Dat 
betekent dat er naast een zakelijk/financieel belang ook een 
maatschappelijk belang gediend wordt. De solvabiliteit verbetert 
sneller, vanuit een zakelijk belang bezien, als er bijvoorbeeld zo hoog 
mogelijke tarieven in rekening worden gebracht bij gemeenten, 
consumenten en bedrijven, er één afvalinzamelstructuur voor het hele 
werkgebied wordt bepaald en niet wordt geïnvesteerd in warmtenetten 
waarbij aanloopverliezen ontstaan. Dit staat haaks op maatschappelijke 
en verschillende lokale belangen. Daarom vinden wij zelfstandige 
financierbaarheid via de weg van geleidelijke opbouw van vermogen 
een juiste. 

Vraag 8A. Hoe groot is verwerkingscapaciteit van de totale AEC gevestigd aan de 
Baanhoekweg te Dordrecht?

Antwoord Conform de vergunning mag in de inrichting maximaal 396.000 ton/jaar 
huishoudelijke en daarmee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen worden 
verbrand.

Vraag 8B. Hoeveel huishoudens kunnen op deze eenheid gemiddeld maximaal 
worden aangesloten en welke norm wordt hierbij gehanteerd? (Hoeveel  
ton afval is nodig om een huishouden gemiddeld 1 jaar van warmte te 
voorzien) Wij begrijpen dat HVC een heel andere normering gebruikt, 
maar deze normering moet omgebouwd worden naar de genoemde 
normering, zodat iedere lezer begrijpt wat er staat.

Antwoord Vorig jaar is de Transitievisie Warmte opgesteld en vastgesteld door de 
gemeenteraad. In dat kader heeft HVC warmtebronscenario's 
onderzocht. Per gemeente in de Drechtsteden heeft HVC een 
perspectief op verschillende warmtebronnen gegeven. Voor 2030 is er 
perspectief op de volgende duurzame warmtebronnen in Dordrecht, 
waarbij uit is gegaan van 80% van het theoretische potentieel:
a. Uitkoppelwarmte Afval Energiecentrale: het warmtenet Dordrecht 

wordt primair gevoed door warmte die bij de Afval Energiecentrale 
(AVI) op de Baanhoekweg wordt uitgekoppeld. De AVI kan 
voldoende warmte leveren om maximaal 40.000 woningen in 
Dordrecht te voorzien van warmte.

b. Restwarmte Slibverwerking: in Dordrecht staat een 
slibverbrandingsinstallatie (SVI). Hier verbrandt HVC het 
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zuiveringsslib uit rioolwaterzuiveringsinstallaties. De restwarmte uit 
dit proces kan ook gebruikt worden voor het warmtenet in 
Dordrecht. De SVI kan warmte leveren aan maximaal 
7.000 huishoudens.

Vraag 8C. Hoeveel huishoudens moeten er nu nog worden aangesloten en is 
hiervoor een plan van aanpak hoe deze uitrol gaat plaats vinden? 
(Welke wijk, nieuwbouw, etc. wordt wanneer overgezet op het 
warmtenet?

Antwoord In de Transitievisie Warmte zijn de voorkeursalternatieven per wijk 
opgenomen. Dit is gekoppeld aan een tijdpad. Link: 
https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Natuur_en_mili
eu/Nieuwe_energie/Transitievisie_Warmte_2021.

We volgen hierbij een doelgroepenbenadering. Kenmerkend hierbij is 
dat niet de hele buurt of wijk tegelijkertijd zal worden aangesloten. We 
beginnen met kansrijke clusters, zoals flats van de woningcorporaties. 
Wanneer ook de overstap van andere doelgroepen haalbaar en 
betaalbaar is, kunnen zij ook aansluiten.
In de afgelopen jaren zijn in Dordrecht veel woningen van Trivire 
aangesloten. De planning is om de komende jaren meer complexen van 
Trivire en Woonbron op het warmtenet aan te sluiten. Voordat deze 
gebouwen kunnen worden aangesloten, worden ze eerst geschikt 
gemaakt voor aardgasvrije verwarming door middel van isolatie. 

Vraag 8D Het aantal kilo's restafval per inwoner bedraagt nu 197 kilo (zie 
jaarrekening HVC 2020 kengetallen). Volgens de overheid moet dit 
terug naar 100 kilo. Dit betekent dat er dan twee keer zoveel 
hoeveelheid moet worden aangeleverd om hetzelfde resultaat te 
behalen. Heeft HVC in die situatie nog voldoende afval om het aantal 
aansluitingen van warmte te voorzien?

Antwoord Van de drie verbrandingsovens is er één uitgekoppeld naar het 
warmtenet. In ieder geval tot 2030 blijft de AVI de primaire 
warmtebron. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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