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Onderwerp Procedure contractering restafval

Geachte leden van de commissie Beheer,

Met interesse hebben wij kennisgenomen van het collegebesluit "onderzoek inbesteden 
verwerking restafval bij HVC”. Dit onderwerp bespreekt u op 10 maart 2022 in uw 
commissie. Wij willen u hiervoor het volgende meegeven.

Sinds geruime tijd is de gemeente Haarlem een van de gewaardeerde klanten van AEB 
Amsterdam. Het zal u niet ontgaan zijn dat AEB in december verkocht is aan de 
Rotterdamse afvalverwerker AVR (ervan uitgaande dat toezichthouder ACM akkoord gaat). 
Gevolg van deze overname is dat er geen sprake meer is van publiek aandeelhouderschap. 
Afvalverwerking kan daarom niet langer 'inbesteed’ worden bij AEB.

Uiteraard zouden wij het betreuren als onze samenwerking met de gemeente Haarlem 
eindigt. Te meer omdat AEB er uitstekend voor staat nu er een nieuwe aandeelhouder is. 
Wij willen daarom een beroep op Haarlem doen om alsnog te kiezen voor aanbesteden - 
zodat uw raad alle opties openhoudt.

Andere gemeenten kiezen waarschijnlijk ook voor een aanbestedingsprocedure. Mogelijk 
wordt hierbij gekozen voor een looptijd van enkele jaren. Ik roep u op voor deze optie te 
kiezen. De afvalmarkt zal de komende jaren flink in beweging zijn. Gun uzelf de tijd om te 
zien hoe dit zich ontwikkelt door nu te kiezen voor een aanbesteding.
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Wat u ook nog kunt doen is kiezen voor een parallel traject kiezen waarbij een openbare 
aanbestedingsprocedure helemaal doorlopen wordt en u tegelijkertijd toetreding tot HVC 
uitwerkt. Dan kunt u beide aanbiedingen die daaruit volgen goed en volledig vergelijken.

Besluit u voor toetreding tot HVC, dan gaat het Haarlem waarschijnlijk meer geld kosten dan 
nu. Bij een aanbesteding is het allerminst zeker dat u meer gaat betalen. Sterker nog, er is 
een gerede kans dat Haarlem minder gaat betalen, zo blijkt uit het onderzoek van KplusV 
dat ook geagendeerd is.

Beoogd inbestedingspartner HVC kent geen uittredingsregeling. Treedt Haarlem eenmaal 
toe, dan is er eigenlijk geen weg meer terug. Haarlem moet daar bovenop ook nog voor€
40 tot € 45 miljoen garant staan voor het bedrijf. In de geagendeerde stukken staat dat er in 
het verleden nog nooit aanspraak is gemaakt op deze garantstelling. Dit zegt natuurlijk nog 
niets over de toekomst. KplusV verwijst in dit kader ook naar AEB: "Private en 
overheidsbedrijven doen er alles aan om bedrijfseconomische problemen als gevolg van 
bijvoorbeeld calamiteiten en het tijdelijk stilleggen van de ovens te voorkomen - uit de 
problemen bij AEB in 2019 zijn lessen getrokken. De financiële risico's worden op die wijze 
beperkt." Het is goed om te lezen dat er lessen zijn getrokken, maar in de geagendeerde 
stukken ontbreekt een gedegen analyse van het risico dat Haarlem deze € 40 tot € 45 
miljoen kwijtraakt.

Bij een openbare aanbesteding heeft u hier allemaal geen last van en tegelijkertijd zal het 
leiden tot goede dienstverlening aan uw gemeente. Er is stevige concurrentie op de 
afvalmarkt. Ik ben er daarbij van overtuigd dat marktpartijen, waaronder AEB, niet alleen 
financieel maar ook qua duurzaamheid/circulariteit een uitstekende inschrijving voor 
Haarlem zullen doen.

Ik verzoek u vriendelijk het bovenstaande serieus mee te nemen in uw overwegingen.

Mocht u ter voorbereiding op uw commissievergadering behoefte hebben aan nadere 
toelichting van AEB over het bovenstaande dan horen wij dat graag. Wij kijken ernaar uit om 
met u in gesprek te gaan.

Met vriendelijke groet,
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