
06-07-2012:  Dure afvalverwerking 

Vooralsnog geen aandelen Attero 

De afvalverwerking kost ons in de gemeente Heusden (en trouwens ook vele andere gemeenten) 
klauwen met geld. Heusden betaalt volgens het lopende contract met Attero (rechtsopvolger van 
Essent Milieu) een bedrag van 185 euro per ton voor de afvalverwerking terwijl het huidige 
markttarief zo rond de 50 tot 60 euro ligt. Gemeenten willen dat lopende contract dus logischerwijs 
graag openbreken en nieuwe tarieven afspreken. Bovendien hebben gemeenten volgens datzelfde 
“wurgcontract” een leveringsplicht: gemeenten moeten een bepaalde hoeveelheid leveren; haalt 
men die hoeveelheid niet, dan moet voor het tekort toch betaald worden. De verbrandingsoven 
brandt tenslotte niet voor niets. 

Attero is nu nog grotendeels in handen van de provincie. Die wil echter van de aandelen af omdat de 
afvalverwerking geen item meer is in het provinciale beleid. Vroeger was dat met de provinciale 
stortplaatsen wel een belangrijk onderwerp, maar tegenwoordig heeft de provincie geen bemoeienis 
met de afvalverwerking meer. Die rol ligt nu bij de gemeenten en dus moeten die gemeenten die 
aandelen dan ook maar overnemen. Om te voorkomen dat gemeenten daarvoor miljoenen op tafel 
moeten leggen gaat Attero eerst een soort superdividend uitkeren aan de provincies. Het bedrijf 
wordt als het ware eerst leeggezogen en daarna kunnen de gemeenten de aandelen voor een 
symbolisch bedrag overnemen. 

Als de gemeenten inderdaad alle aandelen van Attero in bezit krijgen, dan is er sprake van een soort 
“gemeentelijke dienst” waardoor openbare aanbesteding van de afvalverwerking niet nodig is. Men 
kan dan via een nieuwe inbestedingsprocedure de afvalverwerking bij Attero laten en Attero is in dat 
geval bereid het wurgcontract open te breken, lagere tarieven in rekening te brengen en de 
leveringsplicht ten aanzien van de te leveren hoeveelheid te laten vervallen. Attero heeft zekerheid 
ten aanzien van haar klanten in de komende jaren en gemeenten zijn af van die hoge tarieven. 
Iedereen tevreden; voor Heusden ligt voor de jaren 2012 tot en met 2016 een voordeel van 1,8 
miljoen euro in het verschiet en dan wil je toch wel enkele aandelen voor een paar euro’s kopen, zou 
je denken. 

Maar vorige week besloot het college om toch geen aandelen te kopen. Reden voor onze fractie om 
een artikel 61-brief te schrijven met vragen over dit onderwerp en ook het verzoek om die vragen 
mondeling tijdens de raadsvergadering van afgelopen dinsdag te beantwoorden. Een redelijk unieke 
procedure, want die mogelijkheid die het reglement ons biedt wordt zelden of nooit toegepast. De 
brief kunt u elders op deze site nalezen. Bij de beantwoording van de vragen gaf het college aan nog 
te veel haken en ogen te zien. De risico’s, die deelname met zich meebrengt, zijn nog te weinig in 
beeld; er is nog teveel onzekerheid. Ondanks het potentiële voordeel wil het college dus nog niet 
toehappen. Wel geeft het college aan in een later stadium de zaak nog eens te willen bekijken en dat 
lijkt me een heel verstandig besluit. 

Als we niets doen, dan blijft het huidige contract nog doorlopen tot begin 2017 en dan zou je pas 
daarna kunnen overgaan tot een openbare aanbesteding met naar verwachting ook veel lagere 
tarieven, maar dan heb je wel vijf jaar lang een veel te hoog tarief betaald. Wat mij betreft heb ik 
geen principiële bezwaren tegen de aankoop van aandelen Attero, het geldelijke voordeel is te groot 
en komt rechtstreek ten goede aan onze inwoners via een verlaging van de afvalstoffenheffing. 



Overigens niet direct maar pas over vijf jaren want dat voordeel zal sowieso pas over vijf jaren te 
gelde kunnen worden gemaakt. Maar voordat je die aandelen koopt moet je wel alle risico’s in beeld 
hebben en wat dat betreft heeft Attero nog wel wat huiswerk te verrichten. De discussie zal 
ongetwijfeld in de komende maanden nog enkele keren op de agenda komen. De eerste bespreking 
tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft in ieder geval de kwestie op de kaart gezet en dat is wat 
mij betreft pure winst. 

Drunen, vrijdag 6 juli 2012 
Kees Musters 

p.s.: ook deze column gaat met zomerreces. Eind augustus meld ik mij weer. 

 

Volg mij ook met korte berichtjes op:     www.twitter.com/keesmusters 


