CONCEPT 15-06-2020
OVEREENKOMST LEVERING EN BE- EN VERWERKING HUISHOUDELIJK RESTAFVAL
Ondergetekenden:
Afvalsturing Friesland N.V., handelend onder de naam Omrin, statutair gevestigd te Leeuwarden,
te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar algemeen directeur,
de heer J.W.G. Vernooij, hierna te noemen ‘Afvalsturing’,
en
de gemeente Groningen/Het Hogeland/Westerkwartier, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar
burgemeester, namens deze ………………………………………, hierna te noemen ‘de Gemeente’,
hierna gezamenlijk te noemen ‘partijen’
Overwegende dat:
 de Gemeente op grond van haar publieke taken en verantwoordelijkheid onder andere
zorgdraagt voor het laten verwerken van het huishoudelijk afval afkomstig van de burgers uit
haar gemeente;
 Afvalsturing als overheidsbedrijf met enkel publieke partijen als aandeelhouders, met haar
duurzame bedrijfsconcept maximaal invulling geeft aan het terugdringen van de hoeveelheid
huishoudelijk afval, een zo hoog mogelijk niveau van hergebruik en recycling en nuttige
toepassing door het terugwinnen van energie uit afval en het sluiten van kringlopen;
 de Gemeente heeft besloten langjarige samenwerking op basis van aandeelhouderschap met
Afvalsturing aan te gaan en als onderdeel daarvan (onder andere) haar huishoudelijk restafval ter
be- en verwerking aan Afvalsturing wenst te leveren;
 de Gemeente en Afvalsturing de afspraken over deze levering van het huishoudelijk restafval,
voorzover niet in de statuten van Afvalsturing of anderszins tussen partijen vastgelegd, middels
deze overeenkomst wensen vast te leggen;
 de Gemeente en Afvalsturing een separate overeenkomst zullen aangaan voor de nascheiding van
het kunststof verpakkingsafval [dit voorzover de gemeente kiest voor nascheiding, alsdan nader
in te vullen + separate overeenkomst opstellen];
 de Gemeente en Afvalsturing een separate overeenkomst zullen aangaan voor de verwerking van
het gft-afval [nader in te vullen + separate overeenkomst opstellen];
Komen het volgende overeen:
Artikel 1 - Levering en verwerking
1.1

De Gemeente verplicht zich tot levering aan Afvalsturing van alle door of namens de
Gemeente binnen haar grondgebied ingezamelde huishoudelijk restafval [en grof
huishoudelijk afval?] (hierna te noemen: ‘het huishoudelijk restafval’).

1.2

Afvalsturing verplicht zich tot het (laten) be- en verwerken van alle door de Gemeente bij
Afvalsturing aangeleverde huishoudelijk restafval.

[1.3

Afspraken over deelstromen van het huishoudelijk afval?]

Artikel 2 – Aanvoer en acceptatie [logistieke afspraken nader in te vullen]
2.1

…………………………

2.2

………………………..
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2.3

Acceptatie van het huishoudelijk restafval door Afvalsturing heeft plaatsgevonden na
uitweging van het transportvoertuig op de geijkte weegbrug van Afvalsturing op Ecopark De
Wierde.

Artikel 3 – Be- en verwerking
3.1

Afvalsturing garandeert dat de be- en verwerking van het huishoudelijk restafval na
acceptatie voldoet aan de van overheidswege gestelde en te stellen eisen met betrekking tot
de be- en verwerking van dit afval.

3.2

Afvalsturing draagt er zorg voor dat het huishoudelijk restafval met de aan Afvalsturing ter
beschikking staande technische installaties zodanig wordt be- en verwerkt, dat een zo hoog
mogelijk niveau van materiaalhergebruik en recycling wordt gerealiseerd.

3.3

Het niet-herbruikbare, brandbare residu van het huishoudelijk restafval wordt verwerkt in de
ReststoffenEnergieCentrale van Afvalsturing in Harlingen dan wel – indien en voorzover dit
naar het oordeel van Afvalsturing nodig is - in een andere afvalenergiecentrale met een R1status.

3.4

Bij substantiële wijziging van de aard en samenstelling van het huishoudelijk restafval als
gevolg van geïmplementeerd gemeentelijk beleid, kan dit zodanige gevolgen voor de
effectiviteit van de nascheiding van één of meer componenten uit het huishoudelijk restafval
hebben dat Afvalsturing zich genoodzaakt ziet en alsdan het recht heeft om de nascheiding
van deze componenten uit het huishoudelijk restafval te staken. Een eventuele wijziging van
het nascheidingsconcept als hier bedoeld zal voorafgaand met de Gemeente worden
besproken en heeft geen tariefgevolgen voor de Gemeente.

3.5

Afvalsturing verstrekt [frequentie] een gespecificeerd overzicht aan de Gemeente van de
voor deze Gemeente verwerkte hoeveelheid huishoudelijk restafval en de resultaten die zijn
behaald op het gebied van materiaalhergebruik en recycling.

Artikel 4 – Looptijd en tussentijdse beëindiging
4.1

Deze overeenkomst gaat in op [datum] en wordt voor onbepaalde tijd gesloten, een en ander
onverminderd het recht om de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van
tenminste vijf jaar op te zeggen, een en ander met inachtneming van het over de
leveringsrelatie bepaalde in de statuten van Afvalsturing.

Artikel 5 - Tarieven en betaling
5.1

Voor de be- en verwerking van het huishoudelijk restafval wordt door Afvalsturing het
poorttarief bij de Gemeente in rekening gebracht dat door de aandeelhouders van
Afvalsturing wordt betaald voor de be- en verwerking van hun huishoudelijk restafval, een en
ander zoals dat jaarlijks wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van Afvalsturing.

5.2

Indien door generieke overheidsmaatregelen direct dan wel indirect aan Afvalsturing en/of
haar dochterondernemingen belastingen en/of (na-)heffingen worden opgelegd in verband
met de be- en verwerking door Afvalsturing van het huishoudelijk restafval, heeft Afvalsturing
het recht om deze wettelijk verschuldigde belastingen en/of (na-)heffingen vanaf het
moment van ingang van deze belastingen en (na-) heffingen, in aanvulling op het in lid 1
genoemde tarief, volledig door te berekenen aan de Gemeente.

5.3

Afvalsturing stuurt de Gemeente maandelijks een factuur voor de door of namens haar
verrichte werkzaamheden als bedoeld in deze overeenkomst. De Gemeente is
verantwoordelijk voor betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.
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Artikel 6 - Geschillen

6.1

Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

6.2

Alle geschillen verband houdende met en/of voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Noord-Nederland, indien en voor zover
partijen in onderling overleg niet tot een oplossing van het geschil kunnen komen.

Artikel 7 - Wijzigingen
7.1

Wijzigingen in of aanvullingen op de bepalingen van deze overeenkomst worden na wederzijds
akkoord tussen partijen in een door beide partijen ondertekend schrijven vastgelegd, dat aan
deze overeenkomst wordt gehecht en daarvan geacht wordt integraal onderdeel uit te maken.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend op _______________________________

Afvalsturing Friesland N.V.

De gemeente Groningen

_____________________________

_______________________________

J.W.G. Vernooij
Algemeen directeur

…………………………………………
…………………………………………
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