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Geacht college en Provinciale Staten, 

Hierbij ontvangt u een kopie van de brief die wij hebben verzonden aan het college van Gedeputeerde 
staten en Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant op 19 december 2013. 

Wij willen ook aan u, als mede-aandeelhouder van Attero, aandacht vragen voor de situatie van de 
Brabantse gemeenten bij de definitieve verkoop van Attero. 

Hoogachten 

B.M. tan den Heuvel 
Programmasecretaris Duurzaamheid 
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DZH/IK/2013-815 
Attero 

Datum 
Contactpei 
Telefoon 

19 december 2013 
Irene Koch 
076 - 50 27 220 

Geacht college en Provinciale Staten, 

Tus: m Atterc n gev ïsten/gen senten is e jnkomst gesloter r de é inlevering van 
brandbaar huishoudelijk afval ten behoeve van de verbrandingsovens in Moerdijk. De afgelopen jaren 
is sprake van een lagere aanlevering van brandbaar restmateriaal dan waarvan bij het sluiten van het 
contract is uitgegaan. Die lagere anlevering heeft redem n die liggen in t n doe erheid 
gestimuleerd milieubeleid. Tot heden is de lagere aanlevering binnen Attero en haar aandeelhouders 
gee e gew ast. Het w srd be: wd as een logische ontwikkeling. Onlangs is door Attero deze 
lagere aanlevering bij de gewesten en gemeenten aangekaart. 

Wij legger u deze kwestie \ >r in relatie tot de >orgen erkoop v n Atter n Waterland 
Private Equity Investments. Directie en aandeelhouders verwachten met de verkoop Attero een 
bestendig toekomstperspectief te bieden, waarmee het bedrijf de ingezette route van duurzame 
ontwikkeling, rscycling en regionale s /erking met zijn klanten krachtig kar )ortzetten. Wij doe 
een beroep op u om deze kwestie te betrekken bij de afwikkeling van de verkoop van Attero dan wel 
bij de 'erking van de opbrengst. 

Milieubeleid 
De Brabantse gewesten/gen enten hebbei i i de jarc i negentig de basis gelegd voor het huidige 
Attero. Zij zijn garant gaan staan voor het bouwen van een efficiënte verbrandingso n door een 
bepaalde hoeveelheid afval langjarig aan te leveren. Tot voor kort was dat geen probleem en konden 
de gen mten die ho< eelheid tez ruim; oots levi ï. Echter de >ntwikkelingen ten aa ïzien 
van afvalscheiding en hergebruik van diverse afvalstoffen is de afgelopen jaren door lokale overheden 
zeer voortvarend opgepakt. De centrale overheid heeft daar met stimulerende en financiële 

taatregelen n for: e bijdrage e n geleverd. Mede -nder invloed daé n is de gescheiden 
inzameling van diverse afvalstromen eveneens sterk toegenomen met als gevolg een dalende 
hoeveelheid te verbranden restafval. Dat laatste overigens overeenkomstig de doelstellingen van de 
centrale overheid. 

Mede als gevolg van deze ontwikkelingen /elke in de jaren negentig in dez< omvang niet 
voorzienbaar waren en die op zich genomen alleen maar goed zijn en bijdragei an een duurzame 
samenleving is de hoeveelheid restafval de afgelopen jaren aan het afnemen. 
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Opstelling Attero 
Zoals a ingegev s die lagei anlevering tot op heden geen issi s. Attero heeft echter onlangs 
aangegeven de Brabantse gemeenten in de komende jaren te willen houden aan de in de jaren 
negentig afgesproken volumeplicht in olurr of in geld. Concreet zou dit dus betekei n dat 
gemeenten n hun inwoners gestraft gaan v orden ir het door hen ge\ >erde afvalbeleid. I 
van Brabantse dorpen en steden dreigen nu de dupe te worden van hun goede milieubewuste gedrag. 
Wij zijn \ ming dat e n dergelijke situatie kost wat kost voorkoi >et w i. Dit z< 
namelijk toe kunnen leiden dat burgers zich niet alleen gestraft voelen maar ook daadwerkelijk gestraft 
worden voor hun inspanningen voor wat betreft het scheiden van afval. 

Nu Attero nog volledig in overheidshanden is, is er tot op heden nog geen sprake van het eventueel 
opleggen van een boete wegens onder aanlevering. Zodra het bedrijf echter it is é 
private onder ;ming zullen de nieuwe aandeelhouders daar, gezien hun financiële belangen, zeker op 
aandringen. 

Lopende het traject vi n de inbestedingsvariant heeft de Provincie Noord Brabant aangeven haar 
aandelen tegen een symbolisch bedrag aan de gemeenten te willen overdragen. Gemeenten hebben 

vrijwel u )r geko; 1 niet in te willen gaa op dezi ariant aangezien het 
verbranden van afval niet behoort tot de strategische kernactiviteiten van gemeenten. Een zelfde 
argument dat uw provincie heeft aangevoerd voor de verkoop nu. 

Onderdeel van onderzoek van de inbestedingsvariant is de beoordeling, door een extern deskundige, 
n de \ n Atten m geschat op e n bedrag tus i de € 55 e 83 miljoe ï. Op 

basis van de huidige berichtgeving stijgt dat bedrac naar€ 170 miljoen. 

Als gevolg v e hogen saliseert de Provincie Noord Brabant ni ; iropbrengst 
van tussen de € 25 tot € 30 miljoen. Wij dringen er bij de provincie Noord-Brabant dat deze hogere 
opbrengst ingezet wordt voor een eventuele financiële claim van Attero. Waarbij het uiteraard aan de 
gew ester n gen snten is c T al die mogelijkheden in te zetten die ( torgen dat z< sel mogelijk 
brandbaar restafval wordt aangeleverd. Een eventuele claim zou ook voorkomen kunnen worden door 
het boetebeding wegens onderaanlevering onderdeel uit te laten maken van de definitieve verkoop 

n Atter 

teun kunnen de gewesten en gerr jnten zich blijvend inzetten op de doelstellingen zoals 
dez< >ok door de Provincie Noord-Brabant in het Provinciaal Milieuplan 2012-2015 Provincie Noord-
Brabant (pagina 37) worden onderschreven: 

Maximaal hergebruik van afval. 
Duurzaam en hoogwaardig hergebruik van secundaire grondstoffen. 
Maximale inzet van secundaire materialen. 
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Wij verzoeken u met en namens ons en alle betrokken gemeenten, in samenspraak met de 
Vereniging v n Coi :n Afvalsturing, a n het werk te stellen om situatie als hiervoor 
beschreven te voorkomen. 

Hoogachtend, 

un ' ' 

Voorzitter n de bestuu imissie Duur heid, 
M. Vos-Kroeze 
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