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Actuele situatie bij AEB Amsterdam

Geacht College,
In onze brief van 5 juli 2019 (als bijlage toegevoegd) ben ik ingegaan op de op dat moment actuele situatie bij AEB
Amsterdam en heb ik geschetst hoe de Vereniging Afvalbedrijven en haar leden zich inspannen om AEB Amsterdam
een oplossing aan te reiken om de afzet van de door hen gecontracteerde afvalstromen zo veel mogelijk te helpen
borgen. Met deze brief vragen wij uw aandacht voor de urgente situatie die nu in de gehele afval- en recyclingmarkt
is ontstaan als gevolg van de omstandigheden bij AEB Amsterdam.
Door onze leden is tijdelijke buffercapaciteit gecreëerd voor afvalstromen die AEB Amsterdam nu niet kan
verwerken. Daarnaast hebben veel afvalverwerkers in Nederland zich ingespannen om de te importeren stromen de
komende periode zo veel mogelijk te stoppen en is daarmee capaciteit vrijgemaakt voor het afval (met name
bedrijfsafval) dat anders in Amsterdam zou worden verwerkt. AEB Amsterdam heeft toegezegd de
verantwoordelijkheid te nemen voor de financiële consequenties van de aangereikte oplossingen om de contractuele
verplichtingen te helpen oplossen. Doordat de gesprekken die nu lopen met de gemeente en de banken nog geen
resultaat hebben opgeleverd, kan AEB Amsterdam de reeds gedane toezeggingen op dit moment echter niet
concretiseren. Gevolg daarvan is dat een groot deel van de Nederlandse afvalmarkt stagneert met ook bijkomende
risico’s als een toename van opslag en branden. Om te voorkomen dat op veel plaatsen in Nederland het afval niet
meer kan worden ingezameld, is het noodzakelijk dat deze garanties zo spoedig mogelijk worden afgegeven. Wij
verzoeken u dan ook dringend te helpen bespoedigen dat AEB Amsterdam in de gelegenheid wordt gesteld dit te
doen.
Daarnaast is noodzakelijk dat –in afwachting van de definitieve garanties- binnen de markt onderling afspraken
worden gemaakt over de verwerking van de door AEB Amsterdam gecontracteerde afvalstromen. Daarvoor is
goedkeuring van de contractpartij AEB Amsterdam noodzakelijk. De marktpartijen die dit betreft zullen dit verzoek
aan het bedrijf doen. Wij verzoeken u er aan bij te dragen dat AEB Amsterdam ook de voorgenomen bilaterale
afspraken kan bekrachtigen.

Wij vragen ook uw aandacht voor het gesprek dat wij maandag jl. met uw afdeling Afval & Grondstoffen hebben
gehad. Hierbij gaf uw gemeente de zorgen weer over de continuïteit van de inzameling en verwerking van het afval
van huishoudens uit Amsterdam en omliggende gemeenten, mede gezien de scenario’s die afgelopen weekend ook
via de media naar buiten zijn gekomen. Wij hebben hierbij aangegeven dat onze overige leden in het onverhoopte
scenario dat deze continuïteit niet kan worden geborgd, opnieuw bereid zijn naar oplossingen te zoeken. Net als uw
College willen wij uiteraard voorkomen dat het Amsterdamse restafval op enig moment niet meer kan worden
verwerkt en ingezameld. Echter, wij voegen daaraan toe dat duidelijkheid zal moeten worden gegeven over het
financiële perspectief, inclusief de bestaande contractuele verplichtingen van AEB Amsterdam ten aanzien van het
elders verwerken van het afval.
Graag vernemen wij op korte termijn uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Vereniging Afvalbedrijven

Robbert Loos
directeur
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Geacht College,
Graag schets ik in deze brief hoe de Vereniging Afvalbedrijven en haar leden zich inspannen om AEB Amsterdam
een oplossing aan te reiken ten behoeve van de actuele situatie bij het bedrijf. Uiteraard betreuren onze vereniging
en haar leden deze situatie. Wij spannen ons dan ook tot het uiterste in om als markt de helpende hand te bieden en
de mogelijke overlast voor u als gemeente en de andere klanten daarmee tot een minimum te beperken.
Uitgangspunt voor ons is dat het storten van brandbaar restafval in Nederland wordt voorkomen. Concreet hebben
wij als vereniging en leden hierover het volgende afgesproken, vanzelfsprekend binnen de grenzen van het
mededingingsrecht.
Door onze leden wordt zo veel mogelijk extra tijdelijke buffercapaciteit gecreëerd voor afvalstromen die AEB
Amsterdam nu niet kan verwerken. Dit afval wordt dan in een later stadium verwerkt. Onze leden zijn hierbij
afhankelijk van de snelle medewerking van de betreffende bevoegde gezagen om deze (extra) capaciteit met spoed
vergund te krijgen. Wij zijn in overleg met Rijkswaterstaat Leefomgeving en het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat om dit in goede banen te leiden. Daarnaast zijn de inspanningen van de andere afvalverwerkers in
Nederland erop gericht om de door hen geïmporteerde stromen de komende periode zo veel als mogelijk niet in te
nemen en hun (voornamelijk Britse) klanten te kennen te geven dat hun prioriteit nu ligt bij de Nederlandse markt.
Wij hebben de overtuiging dat met een combinatie van de bovengenoemde oplossingen voldoende capaciteit kan
worden vrijgemaakt om AEB Amsterdam te kunnen helpen. AEB Amsterdam heeft toegezegd de
verantwoordelijkheid te nemen voor de financiële consequenties van de aangereikte oplossingen.
Ik vertrouw erop u hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Vereniging Afvalbedrijven

Robbert Loos
directeur

