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ONDERWERP 

Vaststelling aansturingsscenario Evides Albrandswaard 2017 

 

GEADVISEERDE BESLISSING 

1. Vast te stellen het aansturingsscenario achterbank voor de verbonden partij Evides.  

2. De instrumenten beoordelen jaarstukken, één accountantshouder en één vast financieel 

adviseur, eenduidige correspondentie processen en jaarlijkse risicoanalyse worden gebruikt 

om aan dit scenario invulling te geven.  

 

INLEIDING 

In april 2016 heeft de raad de Nota Verbonden Partijen (1074843) vastgesteld. Om de raad te 

ondersteunen in de sturing op verbonden partijen is er een Handleiding Verbonden Partijen opgesteld 

(1204370). Als uitvloeisel daarvan wordt voor iedere verbonden partij een advies opgesteld over welk 

aansturingsscenario het beste past. Dit advies is de uitkomst van het proces van positiebepaling 

waarbij de governance-scan/risicoscan van de verbonden partij besproken is door de accounthouder, 

portefeuillehouder en taakhouder(s). Het advies bevat de voorgestelde keuze voor het scenario en 

van passende instrumentarium. Met de keuze voor een scenario wordt de mate van betrokkenheid en 

aandacht voor de verbonden partij bepaald.  

 

B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides 
(water) 

Vestigingsplaats Rotterdam Besloten vennootschap 

Deelnemende partijen Gemeenten (21 stuks in Zuid-Holland Zuid) en Provincies 

Stemverhouding: 0,5% 

Openbaar belang 

Evides draagt zorg voor de watervoorziening binnen het voorzieningsgebied. Levering drinkwater aan 2,5 
miljoen klanten en het bedrijfsleven in Zeeland, het zuidwesten van Zuid-Holland en de Brabantse Wal. 
Daarnaast biedt Evides industriewaterdiensten op maat aan grote industriële klanten in onder meer 
Nederland, België en Duitsland. Onze gemeente neemt zeer bescheiden deel (0,5%) in het totale 
aandelenkapitaal van Evides omdat deze openbaar nut heeft voor de inwoners en bedrijven binnen onze 
gemeente. Daarnaast vormt de jaarlijkse dividendopbrengst een financieel belang voor de gemeente zelf. 
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Bestuurlijk belang 

Vertegenwoordiging in de Algemene vergadering van Aandeelhouders via portefeuillehouder Financiën. 

Actuele ontwikkelingen 

Door onzekerheid over de jaarlijkse uitvoering van investeringen alsmede de economische ontwikkelingen, 
is de hoogte van de jaarlijkse dividenduitkeringen binnen Evides onzeker. Voor de komende jaren wordt een 
lager dividend verwacht (inclusief egalisering via een schommelfonds), voor de jaren erna geldt weer een 
oplopende tendens. 

Financiële positie - Verbonden partij Financieel belang - gemeente 

 01-01-2016 31-12-2016 
Aandelenkapitaal (19.887 
aandelen/ balanswaarde) 

 901.525 

Eigen vermogen 246.362.140 248.593.702 Leningen/garantstellingen  0 

Vreemd vermogen 1.276.834 503 Bijdrage gemeente 2018  0 

Resultaat 2016 22.659.180  

Risico's 

Drinkwater en de tarieven worden steeds meer gereguleerd vanuit het Rijk. Met name de Autoriteit 
Consument & Markt (ACM) heeft een grote invloed op de tariefstelling en daarmee ook op de resultaten. 

Sturingscenario: Achterbank 

 

BEOOGD EFFECT 

De raad geeft optimaal sturing aan Evides en aan de maatschappelijke effecten (levering drinkwater 

aan inwoners en industriewaterdiensten aan bedrijven) die zij namens de deelnemende gemeenten 

nastreeft.  

 

ARGUMENTEN 

1.1. De controle is belegd bij andere overheden 

1.1.1. De controle op het drinkwater en de tarieven voor gebruikers is belegd bij andere 

 overheidsinstellingen en dus niet bij onze gemeente. Het is dus ook niet de 

verantwoordelijkheid van de gemeente om actief Evides aan uitgebreide controles te 

onderwerpen. 

2.1. Deze instrumenten zijn effectief en efficiënt om sturing “achterbank” vorm te geven 

 2.1.1. De instrumenten beoordelen jaarstukken, één accountants houder en één vast  

  financieel adviseur, eenduidige correspondentie processen en jaarlijkse risicoanalyse 

  worden gebruikt en cyclisch met de portefeuillehouder Financiën afgestemd als lid 

  van de Algemene vergadering van Aandeelhouders van Evides, om aan dit scenario 

  invulling te geven. 

 2.1.2. De raad wordt via de jaarstukken (begroting en jaarrekening) in de paragraaf  

  Verbonden Partijen op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en risico’s binnen 

  Evides. 
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KANTTEKENINGEN 

1.1 Omdat de daadwerkelijke controle is belegd bij andere overheden, kan alleen achteraf sturing 

plaatsvinden en is de zeggenschap op het beleid van Evides gering. 

Het gekozen aansturingsscenario van achterbank betekent dat we als gemeente niet zelf actief het 

waterbedrijf Evides onderwerpen aan uitgebreide controles op de levering en kwaliteit van (drink)water  

en de tarieven. Hiervoor is ook geen verantwoordelijkheid weggelegd bij gemeenten. Wij laten dit over 

aan de daarvoor aangewezen controle-instellingen bij andere overheidsinstellingen die deze 

verantwoordelijkheid specifiek wel hebben. 

Zo zijn de waterleidingbedrijven wettelijk verplicht drinkwater te onderzoeken en de kwaliteit ervan te 

analyseren en te rapporteren. Deze analyses worden uitgevoerd bij gecertificeerde bedrijven, zoals 

Keuring Instituut Waterkwaliteit (KIWA). Maar niet alleen bij waterleidingbedrijven wordt de 

drinkwaterkwaliteit gecontroleerd. Dit wordt ook gedaan door de waterkwaliteit van grondwater en 

oppervlaktewater, bestemd voor drinkwaterproductie, te controleren en door analyses van monsters 

die worden genomen tijdens het drinkwaterbereidingsproces. Uitkomsten van analyses worden 

jaarlijks opgegeven aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (VWA).  Het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de afdeling Beleidsadvisering en Onderzoek Drinkwater (BOD), 

coördineert alle projecten rond drinkwateronderzoek en geeft adviezen aan verschillende instanties 

zoals: drinkwaterproductiebedrijven, de brancheorganisatie Vereniging van Exploitanten van 

Waterleidingbedrijven in Nederland (VEWIN), gecertificeerde onderzoeksinstituten zoals KIWA, 

waterleidingbedrijven, VWA en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Deze laatste is in 

Nederland verantwoordelijk voor voorlichting op het gebied van drinkwaterkwaliteit aan gebruikers.  

Drinkwater en de tarieven worden ook steeds meer gereguleerd vanuit het Rijk. Met name de 

Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft als onafhankelijk toezichthouder een grote invloed op de 

tariefstelling voor gebruikers. 

Als gemeente  hebben wij slechts een bescheiden deelname in het aandelenkapitaal van 0,5% en 

daarmee als individuele gemeente slechts een zeer geringe zeggenschap op het beleid van Evides. 
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FINANCIËN 

Onze gemeente is geen financiële bijdrage verschuldigd aan Evides. In plaats daarvan ontvangen we 

op basis van ons aandelenkapitaal (19.887 aandelen, zijnde een geringe 0,5% van het totale 

aandelenpakket) een jaarlijks dividend. Over de afgelopen drie jaar bedraagt de jaarlijkse 

dividendopbrengst gemiddeld €  250.000. 

   

COMMUNICATIE 

Het aansturingsscenario is bedoeld voor intern gebruik.  

 

UITVOERING 

Interne afstemming.  

 

BIJLAGEN 

1. Raadsbesluit aansturingscenario Evides (verseonnummer 1257362) 

2. Governance-scan Evides (verseonnummer 1257190) 

 
 
 
Poortugaal, 29 augustus 2017 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de loco - secretaris, de burgemeester, 

 

  

Dick Mol drs. Hans-Christoph Wagner 
 


