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Kernboodschap  De gemeente Haarlem is in 2013 met een looptijd van 10 jaar een (verlengde) 

overeenkomst aangegaan met het AEB voor de verwerking van huishoudelijk afval. 

Tevens is in dit verband een uitsluitend recht verleend aan het AEB. Aan de 

overeenkomst is in 2017 een addendum ten behoeve van het gebruik van de 

nascheidingsinstallatie overeengekomen met het AEB. Het addendum maakt 

onderdeel uit van de overeenkomst.  

 

De gemeente Amsterdam is doende met de verkoop van haar aandelenbelang in 

het AEB. Hierdoor zal het AEB in private handen komen en is het niet langer 

mogelijk om na het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst (1 januari 

2023) op basis van een uitsluitend recht de restafvalverwerking aan het AEB op te 

dragen. Conform het bepaalde in de overeenkomst is het nodig om met 

inachtneming van tenminste 12 maanden de overeenkomst per einde looptijd op 

te zeggen. Gelijktijdig moet het uitsluitend recht van het AEB worden ingetrokken. 

 

Wegens nu nog onvoorzienbare omstandigheden kan het nodig zijn om na 

beëindiging van de overeenkomst (tijdelijk) gebruik te blijven maken van de 

dienstverlening door het AEB. Een optie tot verlengde dienstverlening wordt aan 

het AEB ter instemming voorgelegd. 

 

Geheimhouding: Op dit besluit en de bijbehorende bijlage wordt geheimhouding 

opgelegd aan de commissie Beheer op grond van artikel 86 Gemeentewet, als 

bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef en onder b en f van de Wet openbaarheid 

van bestuur (de economische en financiële belangen van de gemeente alsmede 

het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen 

van de informatie). De geheimhouding is noodzakelijk omdat op moment van 

vaststelling van het collegebesluit er nog onderhandelingen plaatsvinden met het 

AEB, waarbij het besluit de uitkomst van de onderhandelingen kan beïnvloeden. 

De geheimhouding wordt opgelegd voor bepaalde duur en wel tot het moment 



 

 Kenmerk: 2021/577183 2/6 

 

waarop de in de bijlage opgenomen brief de geadresseerde heeft bereikt. De 

geheimhouding wordt daarna als opgeheven beschouwd. 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Beheer. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Niet van toepassing 

Besluit College  

d.d. 7 december 2021 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. De ‘Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van 

huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de Gemeente Haarlem’, zoals 

aangegaan met de gemeente Amsterdam, Afval Energie Bedrijf, thans AEB 

Exploitatie B.V., inclusief het ‘Addendum huishoudelijk afval 

scheidingsinstallatie’, aangegaan met AEB Exploitatie B.V., voor 31 december 

2021 op te zeggen. De opzegging gaat dan in per 1 januari 2023, onder de 

voorwaarde dat als het aandelenbelang van de gemeente Amsterdam in het 

AEB per die datum niet aan een private partij (niet zijnde een aanbestedende 

dienst) is verkocht, de gemeente de mogelijkheid heeft de opzegging in te 

trekken. 

2. Het aan AEB Exploitatie B.V. verleende uitsluitend recht als bedoeld in artikel 

2.24, aanhef en onder a van de Aanbestedingswet 2012, in te trekken per 

gelijke datum, eveneens onder de voorwaarde zoals in besluitpunt 1 

genoemd. 

3. Aan AEB Exploitatie B.V. een optie tot verlengde dienstverlening onder 

gelijkluidende voorwaarden als opgenomen in de Overeenkomst en het 

Addendum ter instemming, wegens omstandigheden thans niet te voorzien, 

voor te stellen. 

4. De wethouder Openbare Ruimte te mandateren om met het AEB tot formele 

afspraken te komen ter uitvoering van de collegebesluiten 1 en 3.  

5. Op dit besluit en de bijbehorende bijlage geheimhouding op te leggen aan de 

commissie Beheer op grond van artikel 86 Gemeentewet, als bedoeld in artikel 

10, tweede lid aanhef en onder b en f van de Wet openbaarheid van bestuur 

(de economische en financiële belangen van de gemeente alsmede het 

belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen 

van de informatie). De geheimhouding wordt opgelegd voor bepaalde duur en 

wel tot het moment waarop de in de bijlage opgenomen brief gedresseerde 

heeft bereikt. De geheimhouding wordt daarna als opgeheven beschouwd. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  

De gemeente Haarlem is in 2013 met de gemeente Amsterdam, Afval Energie Bedrijf, thans: AEB 

Exploitatie B.V., een (verlengde) overeenkomst aangegaan met een looptijd van 10 jaar, voor de 

verwerking van het huishoudelijk restafval. In 2017 is bij deze overeenkomst een addendum 

overeengekomen in verband met de nascheiding van het aangeboden huishoudelijk restafval. 

Ten behoeve van de overeengekomen dienstverlening heeft het college een zogenoemd uitsluitend 

recht aan AEB Exploitatie B.V. verleend. Uitsluitend recht houdt in dat in de Afvalstoffenverordening 

is vastgelegd dat alleen het AEB bevoegd is het restafval uit Haarlem te verwerken en aan geen 

andere partijen eenzelfde opdracht kan worden gegeven. 

 

De gemeente Amsterdam, 100% aandeelhouder van het moederbedrijf AEB Holding N.V., is bezig 

met de verkoop van haar aandelenbelang aan een private partij. Het gevolg van deze verkoop is dat 

de onderneming AEB niet langer voldoet aan de in de Aanbestedingswet gestelde voorwaarde voor 

de verlening van een uitsluitend recht en daarom de gemeente Haarlem na het verstrijken van de 

looptijd van de overeenkomst per 1 januari 2023 niet langer met behulp van een uitsluitend recht 

diensten kan afnemen van het AEB. De restafvalverwerking zal opnieuw moeten worden belegd. 

Zoals bepaald in de overeenkomst moet tenminste 12 maanden tevoren een schriftelijke opzegging 

aan het AEB worden gestuurd. Dit betekent dat de opzeggingsbrief voor 31 december 2021 verstuurd 

dient te zijn. 

 

Het is op dit moment nog niet duidelijk op welke wijze de restafvalverwerking bij een andere 

verwerker zal worden ondergebracht. Een verkenning van de mogelijkheid om door middel van 

(quasi-)inbesteding een nieuwe partner te zoeken is gaande. Het eerste deel van de verkenning heeft 

in gezamenlijkheid met de andere gemeenten met een soortgelijke overeenkomst al plaatsgevonden. 

Ook een aanbesteding aan de markt is een mogelijkheid. Op dit moment is onvoorzienbaar of er 

tijdig, dat wil zeggen per 1 januari 2023, een nieuwe afvalverwerker is gevonden, althans de 

dienstverlening per die datum ook feitelijk kan starten. Om die reden maakt de gemeente graag 

gebruik van een verlengde dienstverlening door het AEB, tot uiterlijk 1 juli 2023. Met zo’n optie moet 

het AEB uiteraard instemmen.  

 

2. Besluitpunten college 

Het college besluit:  

1. De ‘Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval 

en soortgelijk afval van de Gemeente Haarlem’, zoals aangegaan met de gemeente Amsterdam, 

Afval Energie Bedrijf, thans AEB Exploitatie B.V., inclusief het ‘Addendum huishoudelijk afval 

scheidingsinstallatie’, aangegaan met AEB Exploitatie B.V., voor 31 december 2021 op te zeggen. 

De opzegging gaat dan in per einde looptijd dat wil zeggen 1 januari 2023, onder de voorwaarde 

dat als het aandelenbelang van de gemeente Amsterdam in het AEB per die datum niet aan een 
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private partij (niet zijnde een aanbestedende dienst) is verkocht, de gemeente de mogelijkheid 

heeft de opzegging in te trekken. 

2. Het aan AEB Exploitatie B.V. verleende uitsluitend recht als bedoeld in artikel 2.24, aanhef en 

onder a van de Aanbestedingswet 2012, in te trekken per gelijke datum, eveneens onder de 

voorwaarde zoals in besluitpunt 1 genoemd. 

3. Aan AEB Exploitatie B.V. een optie tot verlengde dienstverlening onder gelijkluidende 

voorwaarden als opgenomen in de Overeenkomst en het Addendum ter instemming voor te 

stellen, wegens omstandigheden thans niet te voorzien. 

4. De wethouder Openbare Ruimte te mandateren om met het AEB tot formele afspraken te komen 

ter uitvoering van de collegebesluiten 1 en 3.  
5. Op dit besluit en de bijbehorende bijlage geheimhouding op te leggen aan de commissie Beheer 

op grond van artikel 86 Gemeentewet, als bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef en onder b en 

f van de Wet openbaarheid van bestuur (de economische en financiële belangen van de 

gemeente alsmede het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen 

nemen van de informatie). De geheimhouding wordt opgelegd voor bepaalde duur en wel tot het 

moment waarop de in de bijlage opgenomen brief geadresseerde heeft bereikt. De 

geheimhouding wordt daarna als opgeheven beschouwd. 

 

3. Beoogd resultaat 

Tijdige beëindiging van de contractuele afspraken met het AEB ten behoeve van de 

restafvalverwerking. 

 

4. Argumenten 

Beëindiging van de overeenkomst met het AEB vergt een tijdige opzegging 

Bij overeenkomst voor het verwerken van het huishoudelijk restafval van Haarlem is met het AEB 

overeengekomen dat de dienstverlening tot 1 januari 2023 duurt. Ondanks dat de looptijd van de 

overeenkomst daarmee vaststaat, is bepaald dat het AEB tenminste 12 maanden tevoren een 

schriftelijke opzegging verlangt. Om per 1 januari 2023 tot de noodzakelijke beëindiging van de 

overeenkomst te komen is daarom een opzegging op uiterlijk 31 december 2021 noodzakelijk. 

Het college is in 2013 de overeenkomst bij besluit aangegaan, om die reden is ook het college nu het 

bevoegde orgaan om de overeenkomst op te zeggen. 

De opzegging vindt plaats onder de voorwaarde dat per 1 januari 2023 ook daadwerkelijk het 

aandelenbelang van het AEB geheel in private handen is. Mocht dit niet het geval zijn dan bestaat de 

mogelijkheid af te zien van opzegging. Hiervoor is een clausule opgenomen. 

 

Uitsluitend recht is aan de overeenkomst verbonden en moet worden ingetrokken 

Het uitsluitend recht dat aan AEB Exploitatie B.V. is verleend moet gelijktijdig met de opzegging per 1 

januari 2023 worden ingetrokken. De geldige redenen daarvoor vervallen namelijk. Ook hier geldt 

dat intrekking van het uitsluitend recht plaatsvindt onder de voorwaarde zoals hiervoor genoemd. 
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Onzekerheid over de start van een nieuwe afvalverwerker per 2023 is op te lossen door het 

overeenkomen van een verlengde dienstverlening met het AEB 

Er wordt momenteel hard gewerkt aan het vinden van een nieuwe verwerker. Allereerst wordt 

verkend of (quasi-)inbesteding een mogelijkheid is om de restafvalverwerking opnieuw onder te 

brengen. Ook een aanbesteding in de markt is een mogelijkheid, die kan worden benut als een 

inbesteding niet de juiste weg blijkt te zijn.  

Beide trajecten nemen tijd in beslag, waarbij het uitgangspunt is dat tijdig vóór 1 januari 2023 een 

nieuw contract met een verwerker wordt gesloten. Omdat nu nog niet voorzienbaar is of de nieuwe 

verwerker ook daadwerkelijk op 1 januari kan starten, is het overeenkomen van een optie op 

verlengde dienstverlening door het AEB – onder gelijke voorwaarden als in de overeenkomst tot nu 

toe – gewenst. Mits beperkt in omvang (10% van het contract, hetgeen neerkomt op 10 maanden) 

laat de Aanbestedingswet deze verlengde dienstverlening toe. Het AEB zal met een eventuele 

dienstverlening moeten instemmen.  

 

Formalisering van de afspraken met het AEB ter uitvoering van dit collegebesluit 

Met het AEB is een eerste overleg gevoerd om te komen tot formele afspraken inzake de 

voorwaardelijkheid van de beëindiging van de overeenkomst en een eventuele optie tot verlenging. 

Het AEB heeft aangegeven bereid te zijn gerichte afspraken te maken over de gewenste 

voorwaardelijkheid en verlengingsoptie. Een punt van onderhandeling is nog hoelang een eventuele 

verlengde dienstverlening zal duren, alsook wanneer uiterlijk moet worden aangegeven of van die 

optie gebruik wordt gemaakt. Ten aanzien van een eventuele intrekking van de opzegging in het 

geval de verkoop onverhoopt niet doorgaat, is nog een punt van bespreking op welk moment de 

voorwaarden waaronder de overeenkomst voor restafvalverwerking wordt voortgezet opnieuw 

worden bezien tussen partijen. De wethouder Openbare Ruimte wordt gemandateerd om, met 

inachtneming van dit collegebesluit, de met het AEB te maken afspraken te formaliseren. 

 

Geheimhouding 

Op dit besluit en de bijbehorende bijlage wordt geheimhouding opgelegd aan de commissie Beheer 

omdat het van belang is dat er nog onderhandelingen gaande zijn met het AEB over de beëindiging 

van de overeenkomst en het besluit middels de bijgevoegde brief eerst geadresseerde bereikt 

voordat het in de openbaarheid komt door publicatie. Nadat de in de bijlage opgenomen brief 

geadresseerde heeft bereikt, kan de geheimhouding als opgeheven worden beschouwd. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Als niet tijdig wordt opgezegd, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met de duur van een 

jaar. Dat is niet mogelijk, omdat een dienstverlening door een op dat moment inmiddels private 

partij niet kan plaatsvinden onder het verleende uitsluitend recht en daarmee een basis mist in de 

Aanbestedingswet.  
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6. Uitvoering 

Het collegebesluit betreft feitelijk geen keuze (zie 5). Na besluitvorming en de onderhandelingen met 

het AEB over de details van de verlenings- en intrekkingsoptie wordt aan het AEB bijgevoegde 

opzeggingsbrief verstuurd.  

Het Uitvoeringsbesluit behorend bij de Afvalstoffenverordening zal te zijner tijd worden gewijzigd. 

Een apart voorstel zal hiervoor aan het college worden voorgelegd (en ter informatie aan de raad 

worden gestuurd). 

Medio 2022 zal een keuze gemaakt moeten worden of gebruik zal worden gemaakt van de opties. De 

inkoopprocedure voor het nieuwe verwerkingscontract restafval is dan (overeenkomstig de planning) 

voldoende gevorderd om de noodzaak van een verlenging te kunnen afwegen. 

De raad werd eerder al met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de te volgen stappen en 

planning in het inkoopproces. Er wordt naar gestreefd in de raadsvergadering van februari een 

raadsbesluit aan de raad voor te leggen met betrekking tot de te kiezen strategische optie 

(inbesteden versus aanbesteden).   

 

7. Bijlagen 

Concept opzeggingsbrief aan AEB Exploitatie B.V. (GEHEIM) 

 

 


