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Geachte raad,
Bijgevoegd stuk wordt u ter kennisname toegezonden.
Het betreft informatie waarvan het nuttig gevonden wordt dat u ervan op de hoogte bent, dan wel
de toezending van een door het college of een lid van het college in commissie of raad toegezegd
stuk.
In tegenstelling tot het verstrekken van informatie via een raadsinformatiebrief is de raadsmemo
niet vooraf in het college besproken en vastgesteld. Met het presidium is afgesproken dat
informatie verstrekt via een raadsmemo wel als ingekomen stuk wordt geregistreerd, maar niet
geagendeerd wordt voor een commissie- of raadsvergadering, tenzij een lid van een commissie of
de raad hier via de griffier om verzoekt.

Geachte leden van de gemeenteraad,
In de commissievergadering van maart 2021 is door wethouder Verheij bij de behandeling van de
programmabladen groeiagenda toegezegd de contextanalyse van HVC te delen met betrekking tot
importafval. Bijgaand treft u daarin opgenomen relevante informatie over importafval en de
handelswijze van HVC aan.
Te verstrekken informatie:
In vrijwel elke contextanalyse worden de ontwikkelingen op het gebied van afvalimport besproken.
Ook in de update van de contextanalyse voorjaar 2021, die binnenkort met de stukken voor de
aandeelhoudersvergadering van mei a.s. wordt verspreid, wordt hier aandacht aan besteed. Omdat
in de contextanalyses in het algemeen met name wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen en
informatie uit voorgaande contextanalyses niet wordt herhaald, kunnen wij ons voorstellen dat één
specifieke contextanalyse niet het ‘hele verhaal‘ verteld. Daarom even ‘puntsgewijs’ het HVCstandpunt en –beleid met betrekking tot afvalimport:


HVC streeft vanuit bedrijfsmatig perspectief naar het beperken van een eventuele
afhankelijkheid van importafval om vollast voor de afvalenergiecentrales (AEC) te realiseren.
HVC heeft de hoeveelheid afvalimport in de afgelopen jaren afgebouwd en, zoals uit het
binnenkort te verschijnen jaarverslag 2020 blijkt, is in 2020 in het geheel geen importafval
verwerkt in onze afvalenergiecentrales. In de bestuurlijke bijeenkomst met de aandeelhouders
over de voor- en nadelen van nieuwe toetreders, is geconstateerd dat met nieuwe toetreders
het samenhangende extra aanbod van restafval een belangrijke risico-mitigerende factor is.



Conform Nederlands en Europees milieubeleid gaat verbranden van restafval met
energieterugwinning boven storten. Naast dat met verbranden van restafval in een AEC
energie en metalen worden teruggewonnen en de vrijkomende bodemas na het door HVC
toegepaste wasproces kan worden ingezet als schone bouwstof, heeft verbranden als
belangrijk voordeel dat de negatieve impact van storten op het klimaat wordt voorkomen. Het

storten van afval, dat op dit moment nog volop in Europa gebeurt, leidt namelijk tot emissies
van stortgas (methaan), een broeikasgas met een vele malen hogere negatieve impact op het
klimaat dan de CO2-uitstoot van een zelfde hoeveelheid afval die wordt verwerkt in een AEC.
De extra CO2-uitstoot vanwege de langere transportafstanden valt daarbij vrijwel in het niet.

