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Beste leden van de commissie Beheer, 

Met deze brief stellen wij u op de hoogte van het feit dat de gemeente Haarlem is 
gedagvaard door Attero Zuid B.V. naar aanleiding van het door de gemeente 
verstrekte alleenrecht tot verwerking restafval aan de gemeente Amsterdam (dienst 
AEB) en de hierover gesloten overeenkomst. Tevens zijn 3 andere gemeenten in de 
dagvaarding opgenomen1. 
Attero B.V. vindt dat de gemeente niet conform de Aanbestedingswet 2012 heeft 
gehandeld en eist vernietiging van de overeenkomst en een schadevergoeding. 

De gemeente Haarlem zit sinds 1993 met onder andere de gemeente Amsterdam in 
een samenwerkingsverband (gemeenschappelijke regeling) om restafval in de 
speciaal daarvoor gebouwde Aval Energie Centrale te verbranden. In 2013 is een 
overeenkomst aangegaan en alleenrecht verstrekt om de samenwerking en het 
gebruik van de centrale te verlengen tegen een lager en vast tarief dankzij een 
langere afschrijvingsduur. 

Het college is van mening dat met het sluiten van de overeenkomst en verstrekken 
van het alleenrecht op een juiste en rechtmatige manier is gehandeld. Daarom heeft 
het college besloten verweer te voeren waarbij dit standpunt wordt ingenomen. Een 
eerste uitspraak in deze procedure wordt eind 2014 verwacht. 

Mocht Attero B.V. in het gelijk worden gesteld betekent dit dat de tariefsverlaging 
van € 80 naar € 65 per ton restafval niet houdbaar is. Naar onze mening wordt met 
de gehanteerde werkwijze echter gehandeld uit hoofde van het algemeen belang in 
samenwerking met de omliggende gemeenten. 

' De gemeenten die tevens zijn gedagvaard zijn Oostzaan, Edam-Volendam, Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude, en / als ontvanger van het alleenrecht ook de gemeente Amsterdam. 



Haarlem 

Wij zullen u over de voortgang van het geschil op de hoogte houden mochten er 
nieuwe ontwikkelingen zich voordoen. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

/ 
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J. Scholten . Schneiders 


