
Schriftelijke raadsvragen (ex art. 41 RvO)  

aan burgemeester en wethouders 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
 

Vragen kunt u sturen naar het e-mailadres van de griffie: griffie@purmerend.nl  
De beantwoordingstermijn voor schriftelijke vragen is drie weken. 
 
 

 

Raadslid: B. Meulenberg 

Onderwerp: Eventuele fusie of overname tussen HVC en AEB 

Datum vraag:  13 september 2019 

 

Inleiding: 
Het Afval Energie Bedrijf (AEB) Amsterdam is de laatste tijd negatief in het nieuws. Door wanbeleid 

en achterstallig onderhoud zijn recentelijk 4 vaan de 6 verbrandingsovens stilgelegd. Er dreigt voor 

de gemeente Amsterdam een financieel debacle dat mogelijk de half miljard euro gaat overschrij-

den. 

Het laatste nieuws, dat wij uit de media mochten vernemen, is dat het AEB en de gemeente Am-

sterdam een wens hebben uitgesproken om aan te sturen op een overname van de AEB door af-

verwerkingbedrijf HVC of een fusie aan te gaan met de HVC waarvan gemeente Purmerend aan-

deelhouder is. De totale schuldenlast van beide bedrijven zou volgens berichten in het Financieel 

Dagblad meer dan 1,2 miljard euro gaan bedragen. Door de problematiek die bij het AEB heerst en 

het politiek gevoelige dossier diende wethouder Udo Kock deze week zijn ontslag in. 

De Stadspartij heeft hierover de volgende vragen: 

 
 
 

 

 Vragen: 
1. Is het college het met de Stadspartij eens dat het niet wenselijk is dat er een overname plaats 

vind door HVC  van AEB  of dat er een fusie wordt aangegaan met deze nagenoeg failliete or-

ganisatie! 

2. Is er bij de aandeelhouders informatie over de exacte omvang van de financiële pro-

blemen bij de AEB en wat daarvan de eventuele gevolgen zullen zijn bij een eventu-

ele fusie of overname? 

3. Wordt er duidelijkheid gegeven wat de financiële  gevolgen zijn voor de deelnemende 

gemeente en waterschappen als er tot een fusie of overname wordt besloten? 

4. In hoeverre kan ons college invloed uitoefenen om deze onwenselijke fusie of over-

name te voorkomen. 

5. Is het mogelijk dat één van de aandeelhouders een extra aandeelhouders vergade-

ring kan beleggen. Zo ja, is het college bereid om dit te doen? 

6. Als er een fusie of overname komt is er dan een mogelijkheid voor Purmerend om als 

aandeelhouder uit te treden en wat zijn daarvan de (financiële) gevolgen? 

7. Wat moet de stemverhouding zijn op een te houden aandeelhouders vergadering om 

deze fusie of overname tegen te houden? 
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