
 

 
 

 
Hierbij bericht ik u als volgt. 
 
Het college heeft op 21 december 2021 besloten om de ‘Overeenkomst 
betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en 
soortgelijk afval van de Gemeente Heemstede’, zoals aangegaan met uw 
rechtsvoorganger de gemeente Amsterdam, Afval Energie Bedrijf, inclusief het 
‘Addendum huishoudelijk afval scheidingsinstallatie’, per einde looptijd dat wil 
zeggen 1 januari 2023 op te zeggen. Dit, onder de voorwaarde dat het 
aandelenbelang van de gemeente Amsterdam in AEB Holding B.V. per die datum 
aan een private partij is verkocht die niet kwalificeert als aanbestedende dienst.  
 
Het college heeft tevens besloten het aan de Overeenkomst verbonden uitsluitend 
recht zoals bedoeld in artikel 2.24, aanhef en onder a van de Aanbestedingswet 
gelijktijdig met de opzegging in te trekken. 
 
Het college behoudt graag de mogelijkheid om onder gelijkblijvende voorwaarden 
gedurende [een bepaalde periode] na 1 januari 2023 gebruik te blijven maken van 
de dienstverlening door AEB B.V. zoals overeengekomen in genoemde 
Overeenkomst en Addendum, indien omstandigheden – thans niet te voorzien – 
daar aanleiding toe geven. Het college zal uiterlijk op (richtdatum) 31 juni 2022 
kenbaar maken of gebruik wordt gemaakt van deze mogelijkheid.  
 
Het college behoudt graag de mogelijkheid om de opzegging in te trekken indien 
het aandelenpakket van AEB B.V. per 31 december 2022 nog in handen is van de 
gemeente Amsterdam. Partijen treden dan in overleg over de wijze waarop blijvend 
gebruik gemaakt kan worden van de dienstverlening door AEB B.V. zoals 
overeengekomen in genoemde Overeenkomst en Addendum [onder gelijkblijvende 
voorwaarden].  
 
Wij willen u verzoeken een schriftelijke bevestiging van deze opzegging te sturen, 
alsmede uw reactie op de door het college gewenste optie op een verlengde 
dienstverlening en de optie de opzegging in te trekken. 
 
 
 

AEB Amsterdam  
De heer P. Dirix 
Postbus 58292 
1040 HG  AMSTERDAM 
AANGETEKEND 
 

Verzenddatum : 22 december 2021 
Ons kenmerk : 949348 
Onderwerp : Opzeggen contract gemeente Heemstede 
Bijlage(n) : 0 
 

Geachte heer Dirix, 



Heeft u vragen? 
Neem dan contact op met  via telefoonnummer 14 023. U kunt ook 
een e-mail sturen naar gemeente@heemstede.nl met vermelding van zaaknummer 
949348.  
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
mevr. H.W. de Vos mevr. mr. A.C. Nienhuis 
secretaris burgemeester 
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