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Raadsinformatiebrief

Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
GR Gevudo is een collegeregeling; echter vanwege de implicaties van garanties en vanwege het 
feit dat de zelfstandige financierbaarheid van HVC in tijd opschuift is het passend/noodzakelijk dat 
de raad wordt geïnformeerd.

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
Aanleiding voor de informatieverstrekking is het verzoek van de raad, geuit bij de behandeling van 
de begroting 2021 van GR Gevudo, om haar nader te informeren over de financieringspositie van 
NV HVC en hoe zich deze verhoudt tot de begroting en risico's voor Gevudo en haar deelnemers. 

HVC heeft hiertoe een model-raadsbrief opgesteld, welke naar de aandeelhoudende GR Gevudo is 
verzonden en welke wij hierbij met u willen delen.

Wat is de te delen informatie?
Wij verwijzen hierbij naar de bijlagen, bestaande uit de aanbiedingsbrief van GR Gevudo, de 
raadsbrief van HVC en de onderliggende rapporten van CE Delft en Deloitte.

De energietransitie heeft onvermijdelijk financiële gevolgen voor HVC aangezien daarin ze daarin 
een rol vervult; zeker in verstedelijkte gebieden als onze regio. 

Samengevat zal als gevolg van toenemende kapitaalbehoefte de termijn waarbij HVC zelfstandig 
financierbaar is opschuiven naar 2027 en zal de afbouw van de garanties tot die tijd vertragen. De 
risico's kunnen voor grotere projecten door de aandeelhouders worden afgewogen via specifieke 
besluitvorming (zie hieronder).

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
Zie hiertoe ook de begeleidende brief van GR Gevudo, welke het college onderschrijft en hieronder 
nog eens herhaalt. 
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De besluitvorming in de aandeelhoudersvergadering betekent derhalve niet dat de 
aandeelhoudersvergadering op voorhand instemt met ieder energieproject. Voorstellen die de 
investeringsdrempel overschrijden worden separaat voorgelegd aan de 
aandeelhoudersvergadering. Gevudo blijft zich in de aandeelhoudersvergadering zoveel mogelijk 
inzetten voor een evenwichtige risicoverdeling bij de gevolgen van de energietransitie tussen het 
rijk en lagere overheden.

Door Gevudo is (in lijn met het advies van de klankbordgroep) en ondersteund door de 
aandeelhoudersvergadering aan HVC verzocht om meer richting te geven aan het pad naar een 
keuzemogelijkheid op zelfstandige financierbaarheid per 2027 (niet gegarandeerde financiering), 
daarop vanuit de RvC te sturen en de aandeelhoudersvergadering daar nauwgezetter via een 
monitor in te betrekken. Daarnaast heeft de aandeelhoudersvergadering gevraagd om uitgevoerde 
warmteprojecten op structurele basis te evalueren. Bij warmteactiviteiten is er veelal de eerste 
jaren een resultaatdrukkend effect, omdat de kost (aanleg van het net) voor de baat uitgaat. 

In het Deloitte onderzoek naar de financieringspositie van HVC is geconstateerd dat Directie en 
RvC in de afgelopen jaren een beter inzicht hebben verkregen in de resultaten en kasstromen van 
de verschillende activiteiten van HVC, waardoor gestuurd wordt op positieve bijdrage van 
activiteiten, stoppen van niet winstgevende activiteiten en het voorkomen van kruissubsidiëring. 
Gevudo is in gesprek met HVC hoe haar wens ten aanzien van transparantie op de deelresultaten 
en een toets op blijvende borging van voorkomen van kruissubsidiëring in de toekomst gestalte 
kan krijgen.

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Niet direct van toepassing.Een garant wordt alleen aangesproken ingeval de schuldenaar zijn 
verplichtingen (waarschijnlijk) niet meer nakomt. 

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
RIS dossier 2566336: zienswijze begroting Gevudo 2021 (de juiste koppeling is in het volgende 
veld helaas niet te selecteren). Aangezien uit de besluitvorming niet blijkt dat er nog een 
informatieverzoek vanuit de raad ligt, is de brief van de griffie daaromtrent als bijlage bijgevoegd.
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