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TOETREDINGSOVEREENKOMST GEMEENTE 
BENNEBROEK TOT DE MEERLANDEN HOLDING N.V.

De ondergetekenden:

1. de Gemeente Aalsmeer, een publiekrechtelijk lichaam, kantoorhoudende te 1431 LA 
Aalsmeer, Drie Kolommenplein 1, 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 Noordvvijkerhout, een publiekrechtelijk lichaam, kantoorhoudende te 2211 
CC, Noordvvijkerhout, 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” en

5. de Gemeente Bennebroek, een publiekrechtelijk lichaam, kantoorhoudende te 2121 GP, 
Bennebroek, Bennebroekerlaan 5, hierna te noemen: Gemeente Bennebroek.

hierna gezamenlijk te noemen: de “Gemeenten” en ieder afzonderlijk ook de “Gemeente”,

IN AANMERKING NEMENDE ALS VOLGT:

De Gemeente Aalsmeer, de Gemeente Haarlemmermeer, de Gemeente Heemstede 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, de Gemeente 
Heemstede sinds 2 juli 2001 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.

Mede met betrekking tot het aandeelhouderschap van de Vennootschap is tussen de Gemeente 
Aalsmeer, de Gemeente Haarlemmermeer, de Gemeente Heemstede en de Gemeente 
Noordwijkerhout een aandeelhoudersovereenkomst van kracht, waarop de meest recente 
wijzigingen zijn aangebracht per 30 maart 2001, hierna te noemen: de
“Aandeelhoudersovereenkomst”.

De Aandeelhoudersovereenkomst voorziet in de toetreding van andere in de omgeving 
liggende gemeenten als aandeelhouder van de Vennootschap.

De Gemeente Aalsmeer, de Gemeente Haarlemmermeer de Gemeente Heemstede en de 
Gemeente Noordwijkerhout hebben met de Gemeente Bennebroek overeenstemming bereikt 
omtrent de toetreding van de Gemeente Bennebroek tot de Vennootschap per 1 juli 2001.

De Gemeente Bennebroek is voorts bereid toe te treden tot de Aandeelhoudersovereenkomst.
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DE GEMEENTEN ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Toetreding Bennebroek

Artikel 1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

De Vennootschap zal op of rond 1 juli 2001 5.099 gewone aandelen C en 1 prioriteitsaandeel 
aan de Gemeente Bennebroek uitgeven, onder de verplichting voor de Gemeente Bennebroek 
de stortingsplicht in geld te voldoen.

Ter gelegenheid van de uitgifte van de in artikel 1.1. bedoelde aandelen aan de Gemeente 
Bennebroek door de Vennootschap zal de Gemeente Bennebroek alle aan haar toekomende 
gemeentelijke taken welke verband houden met afvalinzameling en reiniging (het 
"afvalinzamelings- en reinigingsbedrijf') overdragen aan de Vennootschap. De uitoefening 
van het afvalinzamelings- en reinigingsbedrijf zal met ingang van 1 juli 2001 door de 
Vennootschap voor rekening en risico van de Vennootschap worden uitgeoefend.

Partijen zullen overigens hun uiterste best doen om te bereiken dat de vergunningen, 
concessies en ontheffingen die de Vennootschap nodig heeft voor de uitoefening van het 
afvalinzamelings- en reinigingsbedrijf overgaan naar de Vennootschap.

Het aan de Gemeente Bennebroek uit te geven aantal gewone aandelen C en het 
prioriteitsaandeel in het kapitaal van de Vennootschap is gebaseerd op het afgeronde aantal 
inwoners van de gemeente op 1 januari 2001.

De toetreding van de Gemeente Bennebroek is onder voorbehoud van goedkeuring door het 
college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

De Gemeente Bennebroek is verplicht om gedurende de periode van zes en een halfjaar vanaf 
1 juli 2001:

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;
aan de Vennootschap vergunningen of op andere wijze toestemming verlenen voor 
het gebruik maken van eigendommen, toebehorende aan de Gemeente Bennebroek 
dan wel van eigendommen van anderen welke een openbare bestemming hebben en 
waarvoor de Gemeente op grond van enig publiekrechtelijk voorschrift gelijke 
vergunning of toestemming dient te verlenen, zulks ten behoeve van de uitoefening 
van het afvalinzamelings- en reinigingsbedrijf door de Vennootschap.

De Gemeente Bennebroek verklaart een exemplaar van de Aandeelhoudersovereenkomst te 
hebben ontvangen, die sinds 30 maart 2001 tussen de Gemeente Aalsmeer, de Gemeente 
Haarlemmermeer, de Gemeente Heemstede en de Gemeente Noordwijkerhout van kracht is en 
welke in kopie als bijlage 1 aan deze overeenkomst is gehecht, daarvan kennis te hebben 
genomen en de daarin opgenomen bepalingen, verplichtingen en voorwaarden hierbij te 
aanvaarden.
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1.8. Van instemming door de Gemeente Aalsmeer, de Gemeente Haarlemmermeer, de Gemeente 
Heemstede en de Gemeente Noordwijkerhout met de toetreding van de Gemeente Bennebroek 
tot de Aandeelhoudersovereenkomst blijkt uit medeondertekening van deze overeenkomst.

Geschillen

Artikel 2

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.

Ten bewijze waarvan deze akte in vijfvoud overeenkomstig het hieronder bepaalde is ondertekend.
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