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ONDERWERP
Aanbesteding verwerking restafval opnieuw bij AEB (Amsterdam)
Afloop huidige overeenkomst
De gemeente Heemstede heeft een overeenkomst tot het verwerken van het
huishoudelijk restafval met AEB Amsterdam. Deze overeenkomst is aangegaan
per januari 2013 en heeft een looptijd van 10 jaar, dus tot 1 januari 2023.
Heemstede levert jaarlijks circa 5.500 ton huishoudelijk restafval aan ter
verwerking. Het is noodzakelijk de restafvalverwerking vanaf 2023 opnieuw te
waarborgen, rekening houdend met de ontwikkelingen en ambities van de
gemeenten en de landelijke ontwikkelingen in de afvalverwerkende branche.
Verkenning vervolg verwerking restafval
In gezamenlijkheid met Meerlanden-gemeenten, aangevuld met nog een aantal
andere gemeenten, is een verkenning gestart naar de opties voor de verwerking
van ons restafval per 1 januari 2023. In de verkenning zijn diverse routes verkend,
waarbij de verwerking en eventuele nascheiding van het restafval wordt
aanbesteed aan de markt of de verwerking van het huishoudelijk restafval via
‘inbesteding’ aan een overheid gedomineerde organisatie.
Op basis van de conclusies uit de verkenningen heeft het college op 15 maart
2022 besloten de keuze te maken voor deelname aan een Europese aanbesteding
voor de verwerking van restafval.
Aanbesteding verwerking restafval
Gemeente Heemstede maakt onderdeel uit van een gezamenlijke Europese
aanbesteding voor de verwerking van het huishoudelijk restafval. Op 31 mei 2022
heeft u hiervan nog een laatste update in de vorm van een collegebericht over
ontvangen. De afgelopen periode is achter de schermen hard gewerkt aan de
formele aanbesteding. Alhoewel het proces van gunning nog niet is afgerond,
willen wij u reeds informeren over de stand van zaken.
Aanpassing gedurende de aanbesteding
Gedurende het proces van aanbesteding is duidelijk geworden dat het
‘aanvullende nascheiden’ van restafval geen gangbaar product meer is. In
navolging van de andere Meerlanden-gemeenten, is de eis voor ‘aanvullende
nascheiding’ binnen deze aanbesteding vervallen. De gemeente Heemstede
behoudt zich het recht voor dat zij altijd kan beslissen af te stappen van
bronscheiding en over te gaan op volledige nascheiding.

1102916

1/2

Collegebericht
Collegevergadering: 13 september 2022

Uitkomsten aanbesteding positief
In gezamenlijkheid met 6 Meerlanden-gemeenten is het proces van een Europese
aanbesteding onder begeleiding van een extern adviesbureau doorlopen. Na de
publicatie van de aanbestedingsdocumenten in april van dit jaar, hebben 10
partijen hun interesse geuit. Uiteindelijk zijn drie aanbiedingen ontvangen.
Op basis van de vooraf vastgestelde gunningscriteria, waarin naast de kosten ook
duurzame verwerking, beperking van CO2-uitstoot en Social Return belangrijke
onderdelen waren, kwam het Afval Energiebedrijf Amsterdam (AEB) als meest
efficiënte partij naar voren. Het AEB is ook de huidige verwerker van het restafval
uit Heemstede. De effecten van de gunstige nieuwe tarieven, die lager liggen dan
de huidige tarieven, worden verwerkt in de begroting. Het nieuwe contract heeft
een looptijd van vijf jaar met verlengingsopties.
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