
Collegebericht

1/2

Datum 24 juli 2019
Onderwerp Afvalverwerking Heemstede 
Aanleiding Actuele situatie AEB Amsterdam
Portefeuillehouder Annelies van der Have

In aanvulling op het Collegebericht d.d. 12 juli jl., informeren wij u hierbij over de actuele 
situatie rondom het AEB (Afval Energie Bedrijf) Amsterdam zoals nu bij ons bekend. Het 
restafval van de gemeente Heemstede (en andere Meerlanden gemeenten) wordt hier 
nagescheiden en verbrand. 

AANLEIDING
Afgelopen weken zijn er diverse signalen ontvangen dat er het nodige aan de hand is 
bij Afval Energie Bedrijf Amsterdam (AEB). Het bedrijf heeft problemen met achterstallig 
onderhoud en veiligheid. Hierdoor zijn 4 van de 6 productielijnen tijdelijk stilgelegd. De 
financiële positie was al wankel en hierdoor is AEB in directe financiële problemen gekomen. 
AEB staat door achterstallig onderhoud sinds begin vorig jaar onder verscherpt toezicht van 
de Omgevingsdienst. Dit bedrijf ziet namens de Provincie toe op de veiligheid in en om de 
fabriek. Sindsdien is het bedrijf aan het werk met een set maatregelen om de veiligheid in de 
fabriek op orde te krijgen. Het AEB is hierin nog onvoldoende geslaagd. Hierdoor had zij 
geen grip op de veiligheid in de fabriek. Om de veiligheid van de medewerkers weer te 
kunnen garanderen, draait de fabriek nu op een derde van de gebruikelijke capaciteit. 

De gemeente Amsterdam heeft inmiddels een crisisteam ingesteld dat zich bezighoudt met 
de huidige situatie. Het crisisteam werkt plannen uit om het ophalen en de verwerking van 
huishoudelijk afval en de warmtelevering van 35.000 huishoudens in Amsterdam op korte én 
lange termijn te garanderen, in alle mogelijke scenario’s. De gemeente laat ook een extern 
onderzoek uitvoeren naar de oorzaken en achtergronden van de ontstane situatie bij AEB.
Daarnaast is er de afgelopen tijd door de gemeente Amsterdam intensief overleg gevoerd 
met AEB en alle samenwerkingspartners zoals banken waar het AEB leningen heeft lopen. 
De gemeente Amsterdam, in haar rol als aandeelhouder, en de banken hebben samen 16 
miljoen steun aan AEB toegezegd voor de korte termijn, waarvan de gemeente Amsterdam 
voor 6 miljoen garant staat. De banken steunen het AEB met 10 miljoen krediet. 
Bijgaand ter info de openbare raadsbrief van de gemeente Amsterdam d.d. 22 juli 2019.
De gemeente Amsterdam versterkt hierover informatie op hun website 
(https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuws/afval-energie-bedrijf/).

VERWERKING RESTAFVAL HEEMSTEDE
De gemeente Heemstede heeft een rechtstreeks contract met AEB voor de nascheiding en 
verbranding van restafval. Donderdag 18 juli heeft AEB kenbaar gemaakt dat gemeenten die 
restafval aanleveren op de nascheidingsinstallatie (SI) nog steeds terecht kunnen bij het 
AEB. Dit geldt dus ook voor onze gemeente. Eerder hadden wij het signaal ontvangen dat 
ons afval via Heereveen zou worden afgevoerd, zoals verwoord in het Collegebericht van 12 
juli jl. Dit is dus niet het geval. Op dit moment, in ieder geval voor de korte termijn, is de 
verwerking van ons restafval geborgd. 

GEZAMENLIJK SIGNAAL MEERLANDEN GEMEENTEN
Voor de Meerlanden gemeenten is alleen het huishoudelijk restafval een risico. We hebben 
als gemeente Heemstede alleen voor het nascheiden en verbranden van het restafval een 
rechtstreeks contract met AEB. Andere afvalstromen, zoals bedrijfsafval afkomstig van 
bedrijven, gaan in de meeste gevallen (voor zover bekend) niet naar het AEB.



Collegebericht

2/2

Met de Meerlanden gemeenten is afgesproken om een gezamenlijk signaal af te geven 
richting het college van de gemeente Amsterdam en de directie van het AEB. De gemeente 
Haarlemmermeer heeft hiertoe een brief opgesteld namens de 5 gemeenten die direct 
gecontracteerd zijn bij het AEB (Heemstede, Aalsmeer, Bloemendaal, Diemen en 
Haarlemmermeer). Uitgangspunt is hierbij om de gemeente Amsterdam als eigenaar van het 
AEB aan te spreken op o.a. de contractuele verplichtingen van het AEB en duidelijk te 
maken dat eventuele (meer)kosten van de gevolgen van deze recente ontwikkeling, daar 
moeten blijven waar ze horen (AEB/Amsterdam).
Bijgaand ontvangt u ter informatie de gezamenlijke brieven van de gemeente 
Haarlemmermeer, die vandaag ook namens de gemeenten Aalsmeer, Bloemendaal, Diemen 
en Heemstede zijn verzonden aan de gemeente Amsterdam en het AEB.

Verder wordt externe communicatie met AEB en/of Amsterdam collectief afgestemd tussen 
de gemeenten. Meerlanden neemt hier waar nodig een coördinerende rol in.
Meerlanden volgt, namens en samen met de Meerlanden gemeenten, de ontwikkelingen op 
de voet en houdt ons proactief op de hoogte en overlegt met alle partners over mogelijke 
scenario's voor de korte en lange termijn. Absolute prioriteit is de verwerking van ons 
restafval te garanderen. Bij nieuwe ontwikkelingen houden wij u op de hoogte.

Bijlagen:
1. Openbare raadsbrief van de gemeente Amsterdam d.d. 22 juli 2019;
2. Gezamenlijke brief aan de gemeente Amsterdam d.d. 24 juli 2019;
3. Gezamenlijke brief aan het AEB d.d. 24 juli 2019.
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Ons kenmerk X.2019.10748 
Byiage(n) Geen

onderwerp Continuïteit restafval verwerking

Verzenddatum

2 4 Ml 2013

Geacht college,

Mede namens de gemeentebesturen van de gemeenten Heemstede, Bloemendaal, Diemen en 
Aalsmeer, vraag ik uw aandacht voor het volgende:

De regionale verwerking van huishoudelijk restafval is in gevaar. Dit is gebleken uit de 
berichtgeving in de media rond de tijdelijke capaciteitsvermindering voor restafvalverwerking 
bij AEB en het ontbreken van voldoende financieel perspectief voor het uitvoeren van een 
noodscenario. Dit blijkt ook uit de brief van Vereniging Afvalbedrijf aan u geadresseerd d.d. 18 
juli 2019.

Deze situatie baart ons grote zorgen. Inmiddels zijn er berichten dat er enige financiële 
verlichting voor AEB tot stand is gekomen. Daarmee zijn onze zorgen echter nog niet 
weggenomen.

In een publicatie vandaag op uw website doet u een toezegging aan uw inwoners:
".. het ophalen en de verwerking van Amsterdams huishoudelijk afval en de warmtelevering van 
35.000 huishoudens in Amsterdam op korte én lange termijn te garanderen."

Onbetwistbaar is echter dat de regiogemeenten met wie AEB-afspraken heeft over het 
verwerken van restafval in exact dezelfde positie verkeren als de gemeente Amsterdam, voor 
zover het de verwerking van het restafval betreft. Wij zouden daarom graag zien dat u deze 
toezegging uitbreidt naar de huishoudens in de regio, waarvan de gemeenten het alleenrecht 
tot restafvalverwerking hebben verleend aan AEB, waarvan u eigenaar bent.

Wij dringen dan ook aan op het nakomen van de contractuele verplichting tot het (doen) 
verwerken van huishoudelijk restafval. Het niet nakomen van de verplichting tot het ontvangen 
van het afval conform de gesloten overeenkomsten levert een directe noodsituatie op. Deze
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situatie brengt naar ons oordeel met zich mee dat AEB vanaf dat moment van rechtswege in 
verzuim zal zijn, nu herstel niet meer mogelijk is. Het afval zal dan immers elders worden 
verwerkt. Dit betekent dat de contractspartijen vanaf dat moment de nakoming van hun eigen 
verplichtingen mogen opschorten. Daaronder valt ook het met deze partijen afgesproken 
alleenrecht. Deze opschorting is ook noodzakelijk om die partijen de mogelijkheid te geven te 
zoeken naar alternatieven voor de verwerking van het restafval.

Alle extra kosten die voorvloeien uit een eventueel verzuim wegens een toerekenbare 
tekortkoming in de nakoming van de contractuele verplichtingen van AEB voor het verwerken 
van huishoudelijke restafval, zullen bij AEB in rekening worden gebracht.

Hoogachtend,

Mede namens de gemeenten Heemstede, Bloemendaal, Diemen en Aalsmeer, 

burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer,

Marianne Sdiuurmans-Wijdeven
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Verzendlijst t.b.v. FM/DRM

Contactpersoon mevrouw S.M.J. de Wit
Telefoon 0900 1852

Steller S.M.J. de Wit
Geadresseerde

Uw brief
Bijiage(n) Geen

Onderwerp Continuïteit restafval verwerking
Kenmerk X.2019.10748

Digitale afschriften aan:
Archief FM/DRM (geen emailadres benodigd)
S.de.Wit@haarlemmermeer.nl
Rob.van.Daal@haarlemmermeer.nl
M.Boon@haarlemmermeer.nl
jzandhuis@meerlanden.nl
Tanja.Poorthuis@haarlemmermeer.nl
m.p.van.der.plaats@haarlemmermeer.nl
S.le.Fevre@amsterdam.nl
w.heeres@bloemendaal.nl
doortje.kuin@aalsmeer.nl
maarten.boon@diemen.nl
A.Schumacher@heemstede.nl
jvniel@meerlanden.nl

Papieren afschriften aan:
Directie AEB, t.a.v. Paul Dirix en Derek Kapelle 
Raad van Commissarissen AEB 
Postbus 58292 
1040 FIG Amsterdam
burgemeester en wethouders gemeente Amsterdam
T.a.v. wethouder Udo Koek
Postbus 202
1000 AE Amsterdam

Evt. opmerkingen m.b.t. verzending van brief en/of afschriften:

Regels m.b.t. postverzending:
Afschriften van deze brief worden standaard per email verzonden;
Indien een afschrift per post verzonden dient te worden, s.v.p. ingevuld rolbericht 

toevoegen;
Bovenstaande gegevens m.b.t. adressering/onderwerp checken i.v.m. juiste registratie; 
Afschriften: i.v.m. scannen, één emailadres per regel en s.v.p. hyperlink verwijderen



gemeente
Haarlemmermeer

Directie AEB
T.a.v. Paul Dirix en Derek Kapelle 
-Raad van Commissarissen AEB 
Postbus 58292 
1040 HG Amsterdam

Postbus 250 

2130 AG Hoofddorp

Bezoekadres: 

Raadhuisplein 1 

Hoofddorp 

Telefoon 0900 1852 

Faxnummer 023 563 95 50

Verzenddatum

2 'f JULI 2019
Uw brief

Ons kenmerk X.2019.10777
Bijiage(n) Brief aan het college van de gemeente Amsterdam 

Onderwerp Continuïteit restafvalverwerking

cluster Beheer en Onderhoud 
Contactpersoon S.M.J. de Wit 

Doorkiesnummer +31235676550

Geachte heer Dirix,

Graag vraag ik uw aandacht voor bijgevoegde brief aan het college van de gemeente 
Amsterdam en in het bijzonder voor het deel van de brief over het niet nakomen van de 
verplichtingen van AEB voor het (doen laten) verwerken van huishoudelijk restafval.

Bij het niet nakomen van verplichtingen zal een in gebreke stelling volgen met een zeer korte 
termijn om alsnog aan de verplichtingen te voldoen.

Hoogachtend,

de b jrgemeester van de gemeente Haarlemmermeer,

Marianne Schui rmans-Wijdeven
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Verzendlijst t.b.v. FM/DRM

Contactpersoon mevrouw S.M.J. de Wit
Telefoon +31235676550

Steller S.M.J. de Wit
Geadresseerde

Uw brief
Bijlage(n) Brief aan het college van de gemeente Amsterdam

Onderwerp Continuïteit restafvaiverwerking
Kenmerk X.2019.10777

Digitale afschriften aan:
Archief FM/DRM (geen emailadres benodigd)
S.de.Wit(5)haarlemmermeer.nl
Rob.van.Daal@haarlemmermeer.nl
M.Boon@haarlemmermeer.nl
jzandhuis@meerlanden.nl
Tanja.Poorthuis@haarlemmermeer.nl
m.p.van.der.plaats@haarlemmermeer.nl
S.le.Fevre@amsterdam.nl
Johan.Kerpershoek@aebamsterdam.nl

Papieren afschriften aan:
Directie AEB, t.a.v. Paul Dirix en Derek Kapelle 
Raad van Commissarissen AEB 
Postbus 58292 
1040 FIG Amsterdam

Evt. opmerkingen m.b.t. verzending van brief en/of afschriften:

Regels m.b.t. postverzending:
Afschriften van deze brief worden standaard per email verzonden;
Indien een afschrift per post verzonden dient te worden, s.v.p. ingevuld rolbericht 

toevoegen;
Bovenstaande gegevens m.b.t. adressering/onderwerp checken i.v.m. juiste registratie; 
Afschriften: i.v.m. scannen, één emailadres per regel en s.v.p. hyperlink verwijderen
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