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Met deze brief informeert het college u over de laatste stand van zaken met betrekking tot de ontstane 
situatie rond het Afval Energiebedrijf (AEB) Amsterdam, waar het Haarlemse restafval ter verwerking wordt 
aangeboden. 
Het AEB is één van de grootste afvalverbranders van Nederland. Door achterstallig onderhoud en 
veiligheidsrisico’s zijn 4 van de 6 verbrandingslijnen buiten gebruik gesteld. Door de gemeente Amsterdam en 
een aantal banken is liquiditeitssteun van 16 miljoen afgegeven om voor de korte termijn maatregelen te 
kunnen nemen. Dit is echter nog geen oplossing voor de 4 buiten gebruik zijnde ovens. 
Amsterdam is zowel klant als aandeelhouder van het AEB. De aandeelhouder onderzoekt de mogelijke opties 
voor de toekomst van het AEB. Haarlem heeft hier als klant van AEB zicht noch invloed op.

Ondanks het wegvallen van ca. 70% van de verbrandingscapaciteit bij het AEB wordt op dit moment het 
huishoudelijk restafval en soortgelijk afval nog wel verwerkt. Dat is niet meer mogelijk voor een deel van het 
overige afval (bedrijfsafval, buitenlands afval en zuiveringsslib).
Het door Spaarnelanden ingezamelde huishoudelijk restafval en soortgelijk afval wordt derhalve conform 
contract door het AEB verwerkt. Het Haarlems grof huishoudelijk restafval wordt door afvalinzamelaar 
Renewi bij het AEB aangeleverd en eveneens verwerkt. 
De overige Nederlandse afvalbedrijven hebben een zogenaamde ‘vollast’ afgegeven. Dit betekent dat ze geen 
restcapaciteit meer hebben voor extra verwerking van afval, zodat er toestemming kan worden gegeven voor 
het (tijdelijk) storten van afval dat niet door het AEB verwerkt kan worden. De nu aangewezen stortlocaties 
hebben echter maar een beperkte capaciteit.
Het Haarlemse bedrijfsafval wordt door diverse particuliere afvalbedrijven ingezameld. Het deel van dat 
bedrijfsafval dat door Renewi wordt ingezameld kan niet meer bij het AEB worden verbrand maar wordt door 
hen gestort. De gemeente is niet wettelijk verantwoordelijk voor bedrijfsafval. Het college denkt wel na over 
oplossingen om te voorkomen dat bedrijfsafval op straat terecht komt, mocht het niet meer gestort kunnen 
worden.
Rijkswaterstaat, Waterschap AGV, Ministerie van I en W en provincies werken aan een oplossing voor de 
opslag en verwerking van het zuiveringsslib. 
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De gemeente, Spaarnelanden en Meerlanden (dat een aantal gemeenten in de regio vertegenwoordigt) zijn 
in overleg met de gemeente Amsterdam. Amsterdam is bezig met het opstellen van  een noodplan voor het 
geval dat de resterende twee lijnen ook (deels) stil zouden vallen of indien AEB om andere redenen zijn 
bedrijfsvoering zou moeten staken. Haarlem is zelf eveneens doende om de eigen positie, de mogelijke 
scenario’s inclusief de consequenties, in beeld te brengen.

Omdat de gevolgen van de situatie bij AEB en de mogelijke oplossingen niet beperkt blijven tot de regio, is er 
op 7 augustus jl. een overleg geweest op het ministerie van I en W met onder andere staatssecretaris Van 
Veldhoven en een vertegenwoordiging van diverse gemeenten. Hier is door de gemeenten aan de 
staatssecretaris gevraagd om de regie te voeren over verwerkingscapaciteit van afval in Nederland. Er is als 
oplossingsrichting een importbeperking voorgesteld van 9 maanden (de verwachte herstelperiode van de 
stilgezette lijnen) voor buitenlands afval waardoor de verwerking van al het Nederlandse afval weer geborgd 
is. De staatsecretaris is helaas niet verder gegaan dan het afkondigen van een importplafond, wat inhoudt dat 
er tijdelijk geen nieuwe contracten voor buitenlands afval afgesloten kunnen worden. Voor de korte termijn 
biedt dit helaas geen oplossing. Het opschorten van de lopende contracten is een verantwoordelijkheid van 
de afvalbedrijven zelf. Het ministerie heeft wel een taskforce ingesteld en neemt de regie over de tijdelijke 
stortplaatsen.

Haarlem is contractueel gebonden aan het AEB tot 1 januari 2023, ook bij een eventueel faillissement. Om de 
verwerking van het Haarlems afval te kunnen blijven garanderen worden ook de juridische mogelijkheden 
onderzocht om het afvalcontract (tijdelijk) voort te zetten bij een andere afvalverwerker, mocht het AEB 
onverhoopt de afvalverwerking staken. In dat kader is op 6 augustus jl. door de gemeenten Haarlem en 
Zandvoort een brief naar de directie van het AEB gestuurd en om openheid van zaken gevraagd (Spaarne-
landen is ook in Zandvoort verantwoordelijk voor de afvalinzameling). Op 12 augustus is een reactie van het 
AEB ontvangen. Beide brieven zijn als bijlage opgenomen. 

Het Haarlemse huishoudelijke restafval en grof afval wordt door het AEB conform contract verwerkt. Op dit 
moment is er voor Haarlem dan ook geen acuut probleem. De ontwikkelingen en de gevolgen van de 
ontwikkelingen -ook financieel- worden met alertheid gevolgd en doordacht voor het geval dat hierin 
wijzigingen optreden.

Uiteraard zal het college u over dit dossier verder informeren zodra daar aanleiding toe is.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris                                             de burgemeester

J. Scholten                                                  drs. J. Wienen



Kenmerk: 2019/649159 3/3



Gemeente
Haarlem

Gemeente
Zandvoort

AEB
T.a.v. de directie 
Postbus 58292 
1040 HG Amsterdam

Ons kenmerk 2019/637737
Datum 6 augustus 2019 

Afdeling Concerncontrol 
Contact mw. E. Kingma 

Telefoon 023-5113042
E-mail ekingma@haarlem.nl

Bijlage(n) N.v.t.
Kopie aan Gemeente Amsterdam

Uw kenmerk

Onderwerp: continuïteit restafvalverwerking

Geachte heer, mevrouw,

Namens de gemeente Haarlem en de gemeente Zandvoort vragen wij uw aandacht voor het 
volgende.

Op 5 juli jl. informeerde u ons over de huidige situatie bij de AEB. Wij begrijpen dat de AEB vier 
verbrandingslijnen uit bedrijf heeft genomen. Uit berichtgeving in de media rond deze 
capaciteitsvermindering maken wij op dat de regionale verwerking van huishoudelijk restafval in 
gevaar is. Daarnaast lijken berichten in de media erop te duiden dat er niet voldoende financieel 
perspectief is voor het uitvoeren van een noodscenario.

Na 5 juli hebben wij helaas niet meer van u vernomen.

De situatie baart ons grote zorgen. Als regiogemeenten die met de AEB contractuele afspraken heeft 
over het verwerken van restafval en daartoe aan u een alleenrecht hebben verleend voortvloeiende 
uit onze wettelijke taak, zouden wij graag zien dat u de toezegging die u de gemeente Amsterdam 
heeft gedaan (zie de publicatie op uw website van 24 juli jl.) ook aan ons doet, namelijk dat de 
verwerking van restafval afkomstig uit Haarlem en Zandvoort op korte én op lange termijn 
gewaarborgd is.

Sowieso vragen wij u om openheid van zaken over de waarborging van de continuïteit van uw 
bedrijfsvoering. Dit houdt wat ons betreft in dat u ons voortdurend en uit eigen beweging op de 
hoogte houdt van ontwikkelingen die betrekking hebben op de bedrijfsvoering van AEB, voor zover 
deze verband houden met en een gevolg hebben voor de afvalverwerking voor onze gemeenten. Bij 
deze informatievoorziening verwachten wij ook dat u, ingeval van (verdere) stagnatie in de 
verwerking van het huishoudelijk restafval, mogelijk zelfs een dreigende stillegging daarvan, tijdig 
aangeeft welke uitwijkmogelijkheden en oplossingen u achter de hand heeft om de afvalverwerking 
elders te waarborgen.

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
[Kies adres]
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Wij dringen eveneens aan op het nakomen van de contractuele verplichtingen die u jegens Haarlem 
en Zandvoort heeft tot het (doen) verwerken van huishoudelijk restafval. In het geval u die 
contractuele verplichtingen niet nakomt, ontstaat direct een noodsituatie. In die situatie zijn Haarlem 
en Zandvoort van mening dat u van rechtswege in verzuim bent, omdat herstel niet meer mogelijk is. 
Het afval zal dan immers per direct elders moeten worden verwerkt. Haarlem en Zandvoort zullen op 
hun beurt in die situatie de nakoming van hun contractuele verplichtingen opschorten, waaronder 
betaling en het verleende alleenrecht. Alle extra kosten die Haarlem en Zandvoort moeten maken en 
voortvloeien uit een eventueel verzuim aan uw zijde wegens een toerekenbare tekortkoming in de 
nakoming van uw contractuele verplichtingen zullen bij AEB in rekening worden gebracht.

Graag vernemen wij u uw reactie.

Met vriendelijke groet, 

de gemeente Haarlem, 

namens deze,
burgemeester van de gemeente Haarlem,

(loco)

de gemeente Zandvoort, 

namens deze,
burgemeester van de gemeente Zandvoort,

mr. N. Meijer

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie. Kenmerk: 2019/637737 
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Geachte heer Berkhout, geachte heer Meijer, 
 
 
Wij ontvingen uw brief van 6 augustus 2019. U spreekt de zorgen van de gemeenten 
Haarlem en Zandvoort uit over de continuïteit van de dienstverlening van AEB. We 
begrijpen de zorgen die de gemeenten Haarlem en Zandvoort hebben en willen hier graag 
als volgt op reageren: 
 
Zoals we u eerder hebben bericht heeft AEB wegens technische redenen vier van de zes 
verwerkingslijnen tijdelijk moeten sluiten. Ondertussen zijn de herstelwerkzaamheden in 
volle gang. Daarnaast wordt er met de aandeelhouder en financiers gesproken over de 
toekomst van AEB. Een grondig onderzoek naar verschillende toekomstscenario’s maakt 
deel uit van dat proces. Daarover kunnen we u op dit moment helaas nog niet veel meer 
zeggen dan dat we vol vertrouwen zijn over een goede uitkomst.  
 
In de huidige situatie van verminderde capaciteit heeft de verwerking van huishoudelijk 
restafval de hoogste prioriteit. Dat betekent dat AEB de twee operationele 
verbrandingslijnen geheel inzet voor verwerking van huishoudelijk restafval uit de 
regiogemeenten. Deze capaciteit is hiervoor voldoende. AEB heeft met andere 
afvalverwerkers afspraken gemaakt over het innemen van afval dat niet bij AEB verwerkt 
kan worden. De verwerking van huishoudelijk restafval van de regiogemeenten is daarmee 
zeker gesteld.   
 

Gemeente Haarlem en Gemeente Zandvoort 
T.a.v. de heer R. Berkhout en de heer N. Meijer 
Postbus 511  
2003 PB Haarlem 
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AEB Amsterdam 12 augustus 2019 
 

AEB is zich ten volle bewust van de publieke rol die het heeft ten aanzien van het duurzaam 
verwerken van afval. Juist daarom heeft huishoudelijk restafval onze hoge prioriteit.  
 
In uw brief vraagt u ook openheid over de huidige gang van zaken. U schrijft dat u bij 
verdere stagnatie of stillegging verwacht tijdig te worden geïnformeerd over 
uitwijkmogelijkheden en oplossingen voor het waarborgen van afvalverwerking. Hoewel die 
situatie op dit moment niet aan de orde is zullen wij u zeker op de hoogte brengen van 
relevante ontwikkelingen.  
 
Wij hopen dat we met deze brief de ontstane ongerustheid hebben kunnen adresseren. We 
hebben er vertrouwen in Haarlem en Zandvoort te blijven bedienen, terwijl we werken aan 
een bestendig toekomstperspectief van ons bedrijf.  
 
Daarnaast begrijpen wij dat door de aanhoudende aandacht in de media de ongerustheid er 
niet minder op wordt, vandaar dat wij u de komende weken actiever zullen informeren. U 
hoort binnenkort meer van ons. 
  
 
 
 
Hartelijke groet, 
 
 
 
 

 
 
Marjolein Brasz 
Manager Strategische Partnerships & Sales 
AEB Amsterdam 
 


