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AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST
DE MEERLANDEN HOLDING N.V.

De ondergetekenden:
1.

de Gemeente Aalsmeer, een publiekrechtelijk lichaam, kantoorhoudende te 1431 LA Aalsmeer,
Drie Kolommenplein I, hierna te noemen: “Gemeente Aalsmeer”;

2.

de Gemeente Haarlemmermeer, een publiekrechtelijk lichaam, kantoorhoudende te 2132 TZ
Hoofddorp, Raadhuisplein 1, hierna te noemen: “Gemeente Haarlemmermeer”;

3.

de Gemeente Noordwijkerhout, een publiekrechtelijk lichaam, kantoorhoudende te 2211 CC
Noordwijkerhout, Herenweg 4, hierna te noemen: “Gemeente Noordwijkerhout”; en

4.

de Gemeente Heemstede, een publiekrechtelijk lichaam, kantoorhoudende te 2101 HA
Heemstede, Raadhuisplein 1, hierna te noemen: “Gemeente Heemstede”,

hierna gezamenlijk te noemen: de “Gemeenten” en ieder afzonderlijk ook de “Gemeente”,
IN AANMERKING NEMENDE ALS VOLGT:
(i)

De Gemeente Aalsmeer, de Gemeente Haarlemmermeer en de Gemeente Noordwijkerhout zijn
de huidige aandeelhouders van de statutair te Rijsenhout, gemeente Haarlemmermeer gevestigde
naamloze vennootschap De Meerlanden Holding N.V., hierna te noemen: de “Vennootschap”,
de Gemeente Aalsmeer en de Gemeente Haarlemmermeer sinds de oprichting van de
Vennootschap op 17 januari 1997 en de Gemeente Noordwijkerhout sinds 26 september 2000.
De Vennootschap heeft ten doel werkzaam te zijn op het gebied van inzameling, verwerking en
recycling van afvalstoffen alsmede op het gebied van de straatreiniging en de
gladheidbestrijding en, in het algemeen, het verrichten van diensten die voorzien in de
behartiging van een openbaar belang, alles in de ruimste zin des woords.

(ii)

Mede met betrekking tot het aandeelhouderschap van de Vennootschap is tussen de Gemeente
Aalsmeer, de Gemeente Haarlemmermeer en de Gemeente Noordwijkerhout een
aandeelhoudersovereenkomst van kracht, waarop de meest recente wijzigingen zijn aangebracht
per 7 september 2000, hierna te noemen: de “Aandeelhoudersovereenkomst”.

(iii)

Onder verwijzing naar artikel 3 van de Aandeelhoudersovereenkomst, hebben de Gemeente
Aalsmeer, de gemeente Haarlemmermeer en de Gemeente Noordwijkerhout, enerzijds, en de
Gemeente Heemstede , anderzijds, overeenstemming bereikt omtrent de toetreding van de
Gemeente Heemstede tot de Vennootschap, zoals blijkt uit de toetredingsovereenkomst
gedateerd 30 maart 2001 en 20 juni 2001, en welke heeft geleid tot de uitgifte door de
Vennootschap van de daarin genoemde aandelen.
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(iv)

ļ

Partijen wensen ter gelegenheid van de uitgifte van aandelen door de Vennootschap aan de
Gemeente Heemstede de Aandeelhoudersovereenkomst gewijzigd vast te stellen.
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DE GEMEENTEN ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:
Nieuwe overeenkomst
Artikel 1
Deze overeenkomst treedt in de plaats van de aandeelhoudersovereenkomşt die op 17 janüari 1997 is
gesloten tussen de Gemeente Aalsmeer en de Gemeente Haarlemmermeer, en welke op 26 september
2000 geheel opnieuw is vastgesteld ter gelegenheid van de toetreding van de Gemeente Noordwijkerhout.
Toetreding
Artikel 2
Indien en voor zover een nieuwe partij toetreedt als aandeelhouder van de Vennootschap, op grond van
het bepaalde in artikel 4.2. van deze overeenkomst zal met de nieuwe aandeelhouder een
toetredingsovereenkomst worden gesloten, waarin in ieder geval zal worden vastgelegd:
(i)
het aantal en soort van de aan de toetredende gemeente door de Vennootschap uit te geven
aandelen, alsmede op basis van welke gegevens dit aantal is vastgesteld;
(ii)
de wijze waarop de aldus uit te geven aandelen door de toetredende gemeente zullen worden
volgestort;
(iii)
het tijdstip van waardering van de sub (ii) bedoelde inbreng alsmede het tijdstip vanaf wanneer
deze inbreng voor rekening en risico van de Vennootschap zal komen;
(iv)
dat de toetredende gemeente ter gelegenheid van de uitgifte van de sub (i) bedoelde aandelen toe
zal treden tot de Aandeelhoudersovereenkomşt;
(v)
voorzover nodig, afspraken omtrent de kosten welke zijn verbonden voor de Vennootschap
terzake van in de inbreng opgenomen vervuilde grond en de daaruit voortvloeiende vrijwaring
van de Vennootschap;
(vi)
hetgeen overigens door partijen noodzakelijk wordt geacht.
Verplichtingen jegens de Vennootschap
Artikel 3
3.1.

Ieder van de Gemeenten is verplicht om zich gedurende de periode welke voor ieder van hierna is
aangegeven:
zich direct noch indirect bezig te houden met de door de Vennootschap op het terrein van
het reinigingsbedrijf en afvalinzameling uit te oefenen activiteiten;
slechts aan de Vennootschap, binnen het bereik van haar mogelijkheden, toe te staan het
binnen haar gemeentegrenzen geproduceerde huishoudelijk afval op haar kosten in te
zamelen en te doen af voeren.
Voor de Gemeente Aalsmeer en de Gemeente Haarlemmermeer is deze periode: zeven jaar vanaf
de datum van oprichting van de Vennootschap. Voor de Gemeente Noordwijkerhout is deze
periode: vijf jaar vanaf 1 januari 2000. Voor de Gemeente Heemstede is deze periode:
zeseneenhalf jaar vanaf 1 juli 2001.
Voor nadien toetredende gemeenten wordt de periode vastgelegd in de desbetreffende
toetredingsovereenkomst.
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3.2.

Iedere Gemeente zal aan de Vennootschap vergunningen verlenen voor het gebruik maken van
eigendommen, toebehorende aan de betreffende Gemeente dan wel van eigendommen van
anderen welke een openbare bestemming hebben en waarvoor de Gemeente op grond van enig
publiekrechtelijk voorschrift gelijke vergunning dient te verlenen, zulks ten behoeve van de door
de Vennootschap uitgeoefende activiteiten.

3.3.

De Gemeenten hebben respectievelijk zullen met de Vennootschap op nader overeen te komen
voorwaarden overeenkomsten sluiten met betrekking tot het verlenen van diensten betreffende het
verwijderen van afval en het verrichten van activiteiten op het gebied van reiniging van straten en
markten, ongediertebestrijding, ontsmettingen en gladheidbestrijdingen.

Deelname in het aandelenkapitaal van de Vennootschap
Artikel 4
4.1.

Indien bijzondere omstandigheden als toe- en uittreding van een of meer aandeelhouders of een
gemeentelijke herindeling daartoe aanleiding geven, kunnen de Gemeenten in hun hoedanigheid
van aandeelhouders van de Vennootschap besluiten tot een wijziging van de onderlinge
verhouding tussen de Gemeenten van hun bezit aan gewone aandelen.

4.2.

De Gemeenten zijn bereid om gegadigden die aan de eisen voldoen gesteld aan de kwaliteit van
aandeelhouders van de vennootschap in artikel 4, lid 5 van de statuten van de Vennootschap en
bereid zijn de doelstellingen en de grondslagen van deze overeenkomst te onderschrijven, als
aandeelhouder van de Vennootschap toe te laten, onder nader overeen te komen voorwaarden.

Samenstelling en benoeming raad van commissarissen
Artikel 5
5.1.

De raad van commissarissen zal bestaan uit minimaal vijf en maximaal negen commissarissen,
waarvan twee commissarissen A, twee commissarissen H en één voorzitter van de raad van
commissarissen: de commissaris V.

5.2.

De commissarissen A en de commissarissen H worden benoemd door de algemene vergadering.
De houder van aandelen A respectievelijk de houder van aandelen H zal een bindende voordracht
opmaken indien moet worden overgegaan tot de benoeming van een commissaris A
respectievelijk een commissaris H, overeenkomstig het bepaalde in artikel 21, lid 3 van de
statuten van de Vennootschap.

5.3.

Voor zolang de Gemeente Haarlemmermeer houdster is van twee derde van het geplaatste
aandelen kapitaal van de Vennootschap zal de Gemeente Haarlemmermeer in de algemene
vergadering van aandeelhouders steeds het bindend karakter kunnen ontnemen aan een door de
houders van aandelen A opgemaakte bindende voordracht voor de benoeming van
commissarissen A als bedoeld in artikel 21, lid .3 van de statuten van de Vennootschap. De
Gemeenten achten het wenselijk een regeling te treffen ter zake van het uitoefenen van het aan de
aandelen A respectievelijk de aandelen H verbonden stemrecht, teneinde te voorkomen dat aan de
door de houders van de aandelen A opgemaakte bindende voordracht het bindend karakter wordt
ontnomen door een besluit van de algemene vergadering, genomen met ten minste twee derden
van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van het geplaatste
kapitaal vertegenwoordigd is. In verband met het vorenstaande verklaren de Gemeenten hierbij
overeen te komen dat zij zowel in als buiten een algemene vergadering waar besluiten als
hiervoor bedoeld aan de orde komen zodanig stem te zullen uitbrengen dat de raad van
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commissarissen van de Vennootschap, afgezien van de commissaris V, zal bestaan uit twee
commissarissen A, benoemd op bindende voordracht van de houders van de aandelen A, en twee
commissarissen H, benoemd op bindende voordracht van de houders van aandelen H.
5.4.

Indien een Gemeente met de naleving van het bepaalde in artikel 5.3. in verzuim is, zal zij ten
behoeve van de niet in verzuim zijnde Gemeente een terstond en zonder ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst opeisbare boete van éénmiljoen gulden (NLG 1.000.000,—), verbeuren,
onverminderd het recht vergoeding van meer geleden schade en/of nakoming te vorderen.

5.5.

De commissaris V wordt benoemd door de raad van commissarissen. Er dient naar te worden
gestreefd dat de commissaris V deskundig is op financieel-economisch en commercieel gebied.
Tot commissaris V is slechts benoembaar een persoon die geen deel uitmaakt van een
bestuursorgaan van een Gemeente of een (andere) publiekrechtelijke rechtspersoon, en die niet in
dienst is van een Gemeente of (andere) publiekrechtelijke rechtspersoon.

5.6.

De overige commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de
raad van commissarissen. In eerste instantie zal voor iedere aandeelhouder die nieuw toetreedt als
aandeelhouder van de Vennootschap een extra commissaris worden benoemd door de algemene
vergadering. De raad van commissarissen zal omtrent de benoeming van deze extra commissaris
eerst in overleg treden met de nieuwe toe te treden aandeelhouder, alvorens zij tot een voordracht
aan de algemene vergadering over gaat. Indien het aantal van negen commissarissen overschreden
dreigt te worden, omdat naast de Gemeente Aalsmeer en de Gemeente Haarlemmermeer nog vier
nieuwe aandeelhouders zijn toegetreden, zal een herziening dienen te komen van het aantal
commissarissen per aandeelhouder. Als uitgangspunt bij deze herziening zal genomen worden de
omvang van de ingebrachte vermogensbestanddelen door de respectievelijke aandeelhouders.

5.7.

De commissarissen, met uitzondering van de commissaris V, kunnen, maar behoeven niet, de
kwaliteit te bezitten van lid van de gemeenteraad van de Gemeente die hij of zij
vertegenwoordigt.

Verwerving onroerende zaken
Artikel 6
De gemeenten Aalsmeer en Haarlemmermeer zijn op de hoogte van het feit dat zich op de
registergoederen gelegen aan de Aarbergerweg te Rijsenhout een grondwater- en een
bodemverontreiniging bevindt, hetgeen ondermeer blijkt uit de navolgende, aan de Gemeente Aalsmeer
en de Gemeente Haarlemmermeer genoegzaam bekende rapporten:
Rapport inzake het nader onderzoek op het terrein van Vuilverwerkingsbedrijf “De Meerlanden”
te Rijsenhout (Oranjewoud, juli 1990);
Rapport Aanvullend bodemonderzoek Vuilverwerkingsbedrijf “De Meerlanden” te Rijsenhout
(Orandewoud, februari 1992);
Evaluatierapport inzake de sanering van een locatie bij Vuilverwerkingsbedrijf “De Meerlanden”
te Rijsenhout (Oranjewoud, oktober 1992);
Voor zover het betreft de relatie tussen de Gemeente Aalsmeer, de Gemeente Haarlemmermeer en de
Vennootschap, zullen de eventuele kosten voortvloeiende uit deze verontreiniging voor 1/6 gedeelte voor
rekening komen van de gemeente Aalsmeer en voor 5/6 gedeelte voor rekening komen van de Gemeente
Haarlemmermeer, zonder dat de Vennootschap terzake enige vergoeding verschuldigd zal zijn.
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De Gemeente Aalsmeer en de Gemeente Haarlemmermeer verklaren derhalve hierbij de Vennootschap te
zullen vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken dienaangaande; en de Gemeente Aalsmeer, noch de
Gemeente Haarlemmermeer zullen enig recht ontlenen aan het feit dat ter gelegenheid van de inbreng van
de onroerende zaken in de Vennootschap niet een uitgebreįd bodemonderzoek is verricht.
Opzegging I wijziging overeenkomst
Artikel 7
Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst kan slechts worden gewijzigd of
opgezegd, indien alle partijen daarmee instemmen. Eenzijdige opzegging door één der Gemeenten is niet
mogelijk.
Geschillen
Artikel 8
Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, dan wel van andere
overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde
gerechten.
Partijen verplichten zich eerst al het mogelijke te ondernemen om geschillen op minnelijke wijze te
beslechten.
Aldus in viervoud getekend in ondergenoemde gemeenten op 30 maart 2001
1. Gemeente Aalsmeer

2. Gemeente Haarlemmermeer

doonj.

Jan
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3. Gemeente Noordwijkerhout

(naam)
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4. Gemeente Heemstede

door:

H.|.fldrdesmgžl (naam)

