Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland
De heer A.Th.H. van Dijk
Postbus 123
2000 MD Haarlem

Haarlem, 21 april 2020
Onderwerp: Effecten van de problemen rond AEB op andere delen van de provincie en op de
energietransitie
Geachte heer van Dijk,
Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale
Staten van Noord-Holland stel ik namens de fractie van D66 de volgende vragen aan het
college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland over de effecten van de problemen
rond AEB op andere delen van de Provincie en op de energietransitie.
Inleiding
Op 19 april 2020 verscheen er in het NRC een artikel over de moeilijkheden die de gemeente
Amsterdam ondervindt bij het verkopen van AEB, het Amsterdamse afval-energie-bedrijf:
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/19/hoe-verkoop-van-aeb-mislukte-door-solistischoptreden-amsterdam-a3997204 Drastisch ingrijpen is noodzakelijk om zowel financieel als
organisatorisch orde op zaken te stellen en de dienstverlening voor de toekomst te
waarborgen, maar samenwerken of verkopen is tot nu toe niet gelukt.
In augustus 2019 koos het college ervoor om de rol ten aanzien van AEB te beperken tot die
van vergunningverlener en heeft aangegeven geen formele rol of bevoegdheid te hebben
(bron: antwoorden op vragen van FvD). Op dat moment was nog niet duidelijk hoe de
problematiek rond afvalverwerking en warmtelevering opgelost zou kunnen gaan worden.
Uit het artikel van het NRC blijkt dat een oplossing ook nu nog steeds niet in zicht is en dat
bijvoorbeeld de HVC hierin ook geen rol kan en gaat spelen.
Het AEB verwerkt afval afkomstig uit Amsterdam en 19 partnergemeenten. Bruikbare
bestanddelen worden uit het afval gehaald. Van de reststroom maakt AEB duurzame energie
en levert warmte aan huishoudens en bedrijven. Alhoewel AEB een Amsterdams
gemeentelijk bedrijf is, is het voor de afvalverwerking en warmtevoorziening ook van groot
belang buiten de gemeente Amsterdam. Daarnaast speelt het bedrijf een regionale rol in de
energietransitie. Er is veelal een directe relatie tussen energievoorziening en
afvalverwerking. AEB en HVC zijn op dit moment de grote energieproducenten voor de
provincie Noord-Holland (bron: Staat van de energietransitie NH).
D66 Noord-Holland heeft grote zorgen over de continuïteit van de dienstverlening van het
AEB en de mogelijke impact daarvan op de provinciale doelen van de energietransitie. De
gevolgen van het uitblijven van een oplossing voor de situatie bij AEB heeft effecten voor de
gehele regio rond Amsterdam.
In de Metropoolregio Amsterdam bestaat de ambitie om in 2040 circa 500.000 woningen
aan te sluiten op een warmtenet. Daar zijn centrales als AEB voor nodig. (Bron: RRK) De

continuïteit van de dienstverlening is niet alleen van belang voor de gemeente Amsterdam.
De financiële risico’s liggen in hoge mate bij de gemeente, maar de risico’s voor de
energievoorziening en afvalverwerking zijn buiten Amsterdam ook enorm.
D66 Noord-Holland heeft hierover een aantal vragen:

1. Wordt het college op de hoogte gehouden over de problemen die spelen bij zowel de
veiligheid op de werkvloer en milieuproblematiek, als over de continuïteit in het
functioneren van de AEB in de gemeente Amsterdam voor de afvalverwerking en
warmteleverantie binnen én buiten Amsterdam?

2. Heeft het college zicht op de duurzame toekomst van de afvalverwerking en de relatie in

warmte levering en energievoorziening in de provincie en over de rol van het AEB daarin?

3. Bij AEB zijn er al gedurende enige tijd problemen. Duidelijk is nu dat bijvoorbeeld de HVC

geen rol kan spelen om bij te springen mocht AEB uitvallen. Gezien deze situatie, heeft het
college er vertrouwen in dat verwerking van afval en warmteleverantie in Noord-Holland
gewaarborgd is?

4. Heeft het college inzicht in de risico’s van mogelijke discontinuïteit van dienstverlening
door AEB en de invloed daarvan op de regio, maar ook op provinciale doelen van de
energietransitie? Zo ja, welke zijn dat en zo nee, kunt u dit nader onderzoeken en ons
informeren. Acht het college de rol van vergunningverlener voldoende of zou de rol
ruimer ingevuld kunnen worden gezien de ontstane situatie?

5. Is het college ervan op de hoogte dat door de situatie in de afvalverwerking gemeenten in
onze provincie financiële en andere risico’s lopen? Heeft de Provincie hier vanuit haar
financiële toezichthoudende rol een taak in?

6. Zou de Provincie - vanuit haar capaciteit van het bij elkaar brengen van partijen en vanuit

het willen voorkomen van bovenregionale effecten en vertraging van de energietransitie een rol kunnen spelen in het doorbreken van de impasse om de problematiek rond het
AEB op te lossen? Zo ja, is het college daartoe bereid? Zo nee, waarom niet?

Bart Vink,
Statenlid voor D66 Noord-Holland

