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Onderwerp: Jaarrekening Attero en dividenduitkeringen

Geachte voorzitter/leden,

Vrijdag I meijl. en de daaropvolgende dagen zijn er berichten in de pers verschenen
dat het lnvesteringsfonds Waterland een superdividend van € 1B3 miljoen heeft uit-
gekeerd uit het onlangs geprivatiseerde afvalverwerkingsbedrijf Attero. Attero is in

2014 door 121 aandeelhouders verkocht aan Waterland Private Equity voor in totaal

€ 170 miljoen. De provincie Drenthe was voor 2,28o/o aandeelhouder.

Juridische structuur van Attero
Voor een goed begrip van de gehele situatie is het cruciaal te weten met welke par-

tijen wij als provincie van doen hebben. De publiciteit rond jaarrekening en dividend-
uitkeringen heeft betrekking op Attero Holding NV. Deze NV is aandeelhouder van

Attero BV en deze is op haar beurt weer de aandeelhouder van Attero Noord BV.

Attero Noord BV is de vergunninghouder van de inrichting'Stortplaats Wijster'. ln

schemavorm zag dal er ten tijde van de verkoop van Attero als volgt uit:
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Wabo-vergunningen

Attero en de nazorgverplichtingen inzake Wijster
Naar aanleiding van de reacties in de pers heeft Attero BV ons een brief gestuurd en

uitgenodigd om in gesprek te gaan. Deze brief hebben wij als bijlage bijgevoegd. ln
deze brief wordt onder andere gerefereerd aan de uit de jaarrekening van Attero

Holding NV blijkende beoogde (toekomstige) wijzigingen in de stortstrategie en de

mogelijke gevolgen voor Wijster in het bijzonder. Overigens waren wij op basis van

eerdere constateringen ook al in gesprek met de directie van Attero Noord BV aan-

gaande de toekomst van Wijster. Wij zullen nu versneld aansturen op het voortzetten

van dit gesprek om zodoende duidelijkheid te krijgen over de gewijzigde stortstrategie

en de mogelijke gevolgen voor Wijster. Dit laatste is vooral van belang in verband met

de nazorgverpl ichtingen.

ln het kader van de verkoop en het zekerstellen van de nazorgverplichtingen, zijn

destijds tussen Attero Noord BV, Attero BV en de provincie afspraken inzake borg-

stelling gemaakt en vastgelegd. ln deze overeenkomst van borgstelling is bepaald dat

Attero BV als borg uiterlijk voor 1 juli (uiterlijk binnen 10 werkdagen na vaststellen van)

een geconsolideerde jaarrekening moet aanleveren. Uit deze jaarrekening moet op

basis van een tweetal ratio's de financiële positie van Attero BV als borg blijken. Deze
jaarrekening moet voorzien zijn van een accountantsverklaring omtrent de getrouw-

heid van (i) de balans, winst- en verliesrekening en de toelichting en (ii) de ratio's.
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Wij hebben op dit moment nog niet de beschikking over deze jaarrekening van Attero
BV en kunnen nu nog niet beoordelen of Attero aan de gemaakte afspraken voldoet.

Attero heeft in haar brief aangegeven dat we op korte termijn over deze jaarrekening

kunnen beschikken.

Dividenduitkering Waterland
Daarnaast heeft Waterland een 'statement' gepubliceerd waarbij ze uitleg geven over

de dividenduitkering.
1. De eerste uitkering van € 85 miljoen heeft te maken met de liquiditeiten die bij Atte-

ro op de balans stonden ten tijde van de transactie. Volgens Waterland waren de

verkopers ervan op de hoogte dat deze aangewend zou worden om de transactie
van mei 2014 te financieren.

2. De tweede uitkering van € 42 miljoen had te maken met een herfinanciering van

Attero. Deze was noodzakelijk, omdat Attero nog gefinancierd was door de Bank

Nederlandse Gemeenten (BNG) en deze financiering was na de privatisering van

Attero niet langdurig continueerbaar. Attero heeft een € 125 miljoen private

placement financiering in de VS opgehaald, die veel lagere rentekosten heeft voor

Attero en bovendien veel lagere aflossingsverplichtingen dan bij de BNG. Met deze

financiering is de BNG-lening van ongeveer € B0 miljoen afgelost en is het restant

als dividend uitgekeerd.
3. Bij de derde dividenduitkering van € 55 miljoen is een deel van de nettowinst in

2014 uitgekeerd.

Tot slot
De nu voorliggende brief is bedoeld om u te informeren over de actuele ontwikkelin-
gen en tevens aan te geven welke maatregelen wijtreffen om ons risico te beheersen

Op basis van de huidige inzichten hebben wij de volgende maatregelen getroffen en

acties in gang gezet.

1. Wij waren op basis van eerdere berichten reeds in gesprek over de toekomst van

Wijster met de directie van Attero. Daarbij is toegezegd da| zij met een voorstel

komen voor een mogelijke andere stortstrategie en mogelijke vervroegde sluitings-
datum. Wijzullen nu mede op basis van de actuele informatie versneld met hen in

gesprek gaan om zodoende duidelijkheid te krijgen.
2. Tevens zijn wij op basis van onze ervaringen met dit dossier in gesprek met het

ministerie over hoe financiële risico's inzake nazotg beperkt kunnen worden.

3. Tot slot zullen we de gemaakte afspraken inzake de borgstelling strikt volgen, dat
wil zeggen dat we de jaarrekening van Attero BV opvragen en analyseren. Deze
jaarrekening wordt eind mei verwacht.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geÏnformeerd

Staten van Drenthe,

H

, secretaris

Gedep

Attero BV van 12 mei 2015

, voorzitter






