
AFVALVERWERKING ZUID-KENNEMERLAND

Aan de leden van het Algemeen Bestuur
Van Afvalverwerking Zuid-Kennemerland

Datum
Ons kenmerk
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Doorkiesnummer

E-mail adres
Bijlage(n)

Onderwerp

21 september 2007
AZK
P.C. Slot
0237517277
pslot@spaarnelanden.nl
3
Vergadering

Geachte dames en heren,

Hierbij nodig ik u namens de voorzitter uit voor een extra vergadering van het
Algemeen Bestuur van Afvalverwerking Zuid-Kennemerland, welke gehouden zal
worden op

Donderdag 11 oktober 2007, aanvang 08.30 uur

in een van de vergaderzalen van het Stadhuis van Haarlem.
U wordt verzocht u te melden bij de receptie van het Stadhuis voor de juiste
vergaderzaal.
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AGENDA
1. Opening en mededelingen
2. Verslag van de vergadering van 14 juni 2007 (bijgevoegd)
3. Voorstel voor teruggave taken AZK aan gemeenten (memo bijgevoegd)

Concept raadsvoorstel wordt nagezonden.
4. Besluit tot het Agaangaan vervoerscontract met ACTS voor periode van l O jaar.

(Bijgevoegd)
5. Rondvraag
6. Sluiting
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AFVALVERWERKING ZUID-KENNEMERLAND

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Afvalverwerking Zuid-
Kennemerland, d.d. 14juni 2007.

Aanwezig: De heren P. Brolsma, M. Divendal, W.H. de Gelder, J.F. Struijf, W.W.S. Tates,
J.Witteman, alsmede de heren F.W.A. Heeres, Th.J.M. Schaap en P.C. Slot.

Voorzitter: M.Divendal
Secretaris: P.C. Slot

De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat de heer Heerze wordt vervangen door de
heer de Gelder.

Verslag van de vergadering van l februari 2007
Op een vraag van de heer Brolsma antwoordt de voorzitter dat verkoop van het Vost aan een
derde niet aan de orde is, ook al zou dat een hogere prijs voor het Vost kunnen betekenen.
De hoogte van de aankoopprijs heeft consequenties voor de uiteindelijke verwerkingsprijs.
Bij de komende gesprekken met de gemeenten en Spaanelanden zal dit aan de orde komen
De heer Brolsma merkt op dat de gemeente Bennebroek destijds heeft aangeven uit de
gemeenschappelijke regeling te willen treden, maar wel onder bepaalde voorwaarden.
De wens om uit te treden moet dan ook gezien worden als richtinggevend.
Hierna wordt het verslag goedgekeurd.

Vaststelling controleprotocol 2006 en 2007
De heer Brolsma merkt op dat het protocol zich beperkt tot de verplichte onderwerpen.
De heer Schaap deelt mee dat de accountant geen aanleiding zag ook andere onderwerpen
aan het protocol toe te voegen.
Het bestuur stelt de controleprotocollen voor 2006 en 2007 vast.

Jaarverslag AZK 2006
Akkoord

Bestemmingsvoorstel overschot 2006
De heren Divendal en Struijf geven aan dat de bestemming van het overschot in de
raadscommissies nog discussie geeft, maar dit een interne gemeentelijke aangelegenheid is.
Het bestuur gaat akkoord met het bestemmingsvoorstel.

Begroting 2008
De heer Brolsma vraagt naar de opbrengst van de verkoop van de spoorlijn bij het AEB.
De heer Schaap antwoordt dat bij verkoop van de spoorlijn er een verschuiving plaatsvindt
van de activa naar de liquide middelen. Er is geen boekwinst, omdat de spoorlijn voor de
boekwaarde wordt verkocht.
Het bestuur gaat akkoord met de begroting AZK 2008.

Stand van zaken toekomst AZK/VOST
De voorzitter deelt mee dat er overleg heeft plaatsgevonden tussen Bloemendaal, Haarlem en
Zandvoort.



Bloemendaal heeft in het kader van de naderende fusie over de toekomstige samenwerking op
het gebied van de afvalinzameling contact opgenomen met Bennebroek. Het resultaat is nog
niet bekend.
De heer Heeres deelt mee dat Bloemendaal en Zandvoort hun posities hebben bezien. Beide
gemeenten hebben voorkeur voor vervoer van afval per spoor. Nu wordt onderzocht wat de
mogelijkheden zijn als Spaarnelanden het Vost overneemt.
De voorzitter constateert dat het bestuur van AZK unaniem heeft besloten dat er tenminste
voor de periode van 5 jaren per spoor zal worden afgevoerd. Ook het contract met het AEB
tot 2018 is een gegeven. Vanuit deze positie zullen dus de afspraken gemaakt moeten worden.
Bloemendaal en Zandvoort hebben aangegeven vooralsnog gebruik te blijven maken van het
Vost. Ter discussie staat nog voor welke termijn, genoemd wordt 2012, maar hierover wordt
nog gesproken.
De heer Tates vraagt hoe de relatie tussen Heemstede en De Meerlanden is.
De heer Struijf antwoordt dat Heemstede op het punt staat het contract met De Meerlanden te
verlengen. De regelgeving met betrekking tot de Europese aanbesteding zal weer worden
gewijzigd, met name als het gaat om het verlenen van het alleenrecht, dit geeft discussie over
de mogelijkheden.
De heer Tates merkt op dat Bennebroek en Heemstede AZK willen opheffen.
Haarlemmerliede heeft in het verleden de aanleververplichting afgekocht. Als Heemstede en
Bennebroek nu uitstappen, zonder hiervoor te betalen, betekent dit dat deze gemeenten er erg
goedkoop van afkomen.
Zandvoort heeft geen enkele behoefte de gemeenschappelijke regeling op te heffen.
De heer Struijf merkt op dat de kosten voor Heemstede voor vervoer over de weg goedkoper
zijn dan vervoer via het spoor.
De voorzitter merkt op dat iedere gemeente het besluit tot opheffing van AZK zal moeten
beargumenteren tegenover de gemeenteraad.
De heer De Gelder is van mening dat de vraag gesteld moet worden of er nu bestuurlijk de
goede weg wordt gevolgd en of de gemeenten een gezamenlijke visie hebben over de wijze
van overslag en afvoer van het afval.
De voorzitter is van mening dat de gemeenten hebben aangegeven dat het belangrijk is dat er
een vuiloverlaadstation is en dat vervoer per spoor ook uit milieuoogpunt van belang is.
De heer De Gelder constateert dat er dan toch bestuurlijke tegenstellingen zijn.
De voorzitter merkt hieromtrent op dat deze tegenstellingen bekend zijn, maar dat de
gemeenten aan het eind van de vorige bestuursperiode geen besluit wilden forceren.
De heer Struijf zegt dat Heemstede de intentie heeft uit de gemeenschappelijke regeling te
willen treden, maar niet tegen elke prijs, zowel uit milieu als financieel oogpunt.
De voorzitter stelt voor dat er eerst doorberekend moet worden van het eindresultaat is en
waar besluiten over genomen moeten worden.
Hierover is in de week van 18 juni ambtelijk overleg. Spreker geeft er de voorkeur aan op in
de eerste helft van juli een extra bestuursvergadering te houden over de voortgang en de te
nemen bestuurlijke besluiten.
De heer Struijf merkt op dat het overleg tussen de gemeenten altijd transparant is geweest,
maar dat Heemstede, Bennebroek en Haarlemmerliede nu een informatieachterstand hebben,
omdat deze gemeenten niet worden betrokken bij het huidige ambtelijk overleg.
De voorzitter is van mening dat informatieachterstand niet gewenst is en dat de gemeenten
worden betrokken, of tenminste worden ingelicht over de ambtelijke besprekingen.

De voorzitter sluit de vergadering.



Memo

Aan: Bloemendaal, Haarlem en Zandvoort
Van: Haarlem, Wouter Stigter
Over: AZK
Datum: 17 september 2007

Op basis van het overleg van 17 september tussen Bloemendaal, Haarlem en Zandvoort zullen de drie
gemeenten het bestuur van AZK voorstellen om de gemeenschappelijke regeling op te heffen per l
januari 2008. Alle activa worden overgenomen door Spaarnelanden, dat de exploitatie van het VOST
vervolgens voor eigen rekening en risico gaat uitvoeren. De grond gaat over naar Haarlem, dat de
daarmee ook de toekomstige kosten van sloop en sanering bij een eventuele herontwikkeling draagt.
De drie gemeenten kiezen voor deze oplossing, omdat dit de meest verstandige uitweg is uit de
huidige situatie. In de nieuwe situatie kan elke gemeente zijn eigen afweging maken omtrent de wijze
van vervoer van afval naar de verwerker.

Uitgangspunten
De volgende uitgangspunten worden gehanteerd bij de uitvoering van dit voorstel:

Het huidige AZK wikkelt de balans af;
Spaarnelanden neemt de opstallen, installaties en inventaris over
Het huidige AZK verkoopt de spoorlijn aan het AEB
Het huidige AZK verkoopt de grond aan de gemeente Haarlem
Spaarnelanden neemt alle contractuele verplichtingen over aangaande het VOST
Bloemendaal en Zandvoort blijven aanleveren bij het VOST gedurende 10 jaar
Bloemendaal en Zandvoort betalen gedurende l O jaar een tarief van € 15,-per ton, jaarlijks te
indexeren
Spaarnelanden krijgt van AEB de mogelijkheid om de hoeveelheid afval tot 100.000 ton aan te
vullen met bedrijfsafval tegen gunstige condities

Uitvoering
Aan de deelnemende gemeenten wordt het opgebouwde eigen vermogen van € 0,5 miljoen uitgekeerd
plus een bonus van € 0,5 miljoen, zijnde een vergoeding voor de waarde van de bezittingen van AZK
(inclusief de grond) boven de boekwaarde. Uiteraard worden ook de betaalde voorschotten aan de
gemeenten terugbetaald.

Om dit te kunnen financieren ziet Haarlem afzijn aandeel in het eigen vermogen en de overwaarde.
Daartegenover staat dat Haarlem de grond van AZK overneemt tegen een hogere waarde dan de
boekwaarde. Per saldo ontvangen de gemeenten samen (exclusief Haarlem) ruim €1,0 miljoen plus
hun betaalde voorschotten. Ter financiering betaalt Haarlem € 0,9 miljoen en krijgt in ruil daarvoor de
grond en draagt de toekomstige kosten van sloop en sanering bij een eventuele herontwikkeling.
Samengevat zien de betalingen aan de gemeenten er als volgt uit (definitieve afrekening gebeurt op
basis van de jaarrekening 2007 en kan hier dus van afwijken):

Gemeente

Bennebroek
Bloemendaal
Haarlem
Haarlemmerliede
Heemstede
Zandvoort
Totaal 1)

Eigen
vermogen

x €1.000
25

124
0

44
173
133
500

Uit te keren
overwaarde

x €1.000
25

124
0

44
173
133
500

Subtotaal
x €1.000

50
248

0
88

346
266

1.000

Voorschotten
x €1.000

5
62

613
3

29
68

780

Totaal uit te
keren

x €1.000
55

310
613

91
375
334

1.780
1) door afronding zijn de totalen niet allemaal gelijk aan de som der delen



Voorstel richting gemeenteraden
De drie gemeenten willen graag dat er een eensluidend voorstel voor de raden van alle gemeenten
komt, met een duidelijke, zakelijke motivatie van de opheffing van AZK en waarom dit voor alle
gemeenten uiteindelijk de beste oplossing is.

Vervolg
1. Het bestuur van AZK dient over het voorstel te besluiten. Als datum stellen de gemeenten 11

oktober om 8.30 uur voor, locatie Stadhuis Haarlem

2. Ten behoeve van de besluitvorming door de raden van de deelnemende gemeenten stellen de drie
gemeenten voor om één raadsvoorstel te maken dat door alle gemeenten zal worden gebruikt.
Haarlem biedt aan dit samen met AZK te doen.

3. Het personeel van AZK dient liefst op korte termijn te worden ingelicht, bij voorkeur door de
voorzitter (Divendal) en secretaris (Slot) en de directeur van Spaarnelanden (Haas).

4. De overname door Spaarnelanden per 1-1-2008 en de afwikkeling van de GR moeten worden
voorbereid door AZK in samenwerking met Spaarnelanden en Haarlem.



AFVALVERWERKING ZUID-KENNEMERLAND

2007/06

Aan: Het Algemeen Bestuur

Onderwerp: Aangaan van een vervoerscontract met ACTS voor periode van 10 jaren.

In uw vergadering van 24 november 2007 heeft u besloten een vervoerscontract aan te gaan
met ACTS voor de afvoer van afval per spoor vanuit het Vuiloverlaadstation naar het
Afvalenergiebedr ij f Amsterdam.

In het voorstel van 31 oktober 2007 is gesteld dat het vervoerscontract voor een periode van
10 jaren de voorkeur geniet.

Uw bestuur heeft mede gelet op een aantal onzekerheden die er ten tijde van het besluit
omtrent de toekomst van AZK en het Vost waren, besloten het contract vooralsnog af te
sluiten voor een periode van 5 jaren met een optie voor verlenging met nogmaals 5 jaar, in
totaal dus l O jaren.

In de besprekingen die in de afgelopen periode tussen de gemeenten Bloemendaal, Haarlem
en Zandvoort hebben plaatsgevonden is duidelijk geworden dat ook op langere termijn
vervoer per spoor de voorkeur geniet boven andere vormen van vervoer.

Het aangaan van een vervoerscontract met 10 jaren geniet daarom, mede gelet op het
prijsvoordeel, de voorkeur.

Wij zijn daarom van mening dat het vervoerscontract met ACTS Nederland met ingang van
l januari 2008 voor een periode van 10 jaren dient te worden afgesloten.

Voorstel:
Wij stellen u voor een vervoerscontract aan te gaan met ACTS Nederland bv met ingang van
l januari 2008 voor de periode van 10 jaren.

Haarlem, 11 oktober 2007
Het dagelijks bestuur van Afvalverwerking Zuid-Kennemerland

M. Divendal, voorzitter
P.C. Slot, secretaris



AFVALVERWERKING ZUID-KENNEMERLAND

2007/06

Het algemeen bestuur van Afvalverwerking Zuid-Kennemerland,

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 11 oktober 2007 inzak het aangaan van een
vervoerscontract met ACTS Nederland,

BESLUIT:

Met ingang van l januari 2008 een contract voor de afvoer van afval vanuit het
Vuiloverlaadstation Haarlem naar het Afvalenergiebedrij f Amsterdam aan té gaan met ACTS
Nederland bv voor de periode van 10 jaren.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Afvalverwerking
Zuid-Kennemerland d.d. 11 oktober 2007

De secretaris De voorzitter


