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Breda, 8 mei 2015 
 
Betreft: Vragen ex. art. 41 RVO 
 
Aan het college van B&W van Breda 
  
Onderwerp: kaalplukken van afvalverwerker Attero door hedgefund Waterland 
 
Geacht college, 
 
Vandaag viel in De Telegraaf te lezen dat het hedgefund Waterland zichzelf 183 
miljoen euro dividend heeft uitgekeerd uit de kas van afvalverwerker Attero. Dat 
is snel verdiend aangezien in mei 2014 het hedgefund Attero voor 170 miljoen 
euro over kocht van een aantal provincies en gemeenten, waaronder Breda. 
Volgens de berichtgeving gaat het hier om door de belastingbetaler opgebracht 
geld dat bestemd was voor bodemsanering en de verdere ontwikkeling van afval 
scheiden en recyclen. (1) (2)   
 
Dit gegraai in de kas van Attero is volgens SP Breda verwerpelijk en volstrekt 
onacceptabel. Voorzieningen van algemeen belang zoals het op een 
verantwoorde manier verwerken van afval en de doorontwikkeling daarvan, 
mogen niet onder druk komen te staan door de hebzucht van investeerders. SP 
Breda maakt zich ernstige zorgen over de gevolgen dit graaigedrag voor het 
voortbestaan van Attero en het kunnen voldoen aan hun verplichtingen zoals de 
nazorg van stortplaatsen in onder andere West-Brabant. 
 
Dit brengt ons tot de volgende vragen: 

1) Wat is de reactie van het College op de greep van 183 miljoen euro in de 
kas van Attero door het hedgefund Waterland? 

2) Is het College bereid een reactie van de Provincie – verantwoordelijk voor 
de overdracht destijds – te eisen? Wat kunnen zij hiertegen doen? 

3) Wat zijn de gevolgen van dit gegraai voor de financiële situatie van Attero 
en het voortbestaan van de afvalverwerker op de lange termijn? 

4) Wat zouden de gevolgen zijn voor Breda van een eventueel faillissement 
van Attero vanwege het gevoerde wanbeleid? 

5) Hoe staat het eigenlijk met Attero’s miljoenenclaim voor West-Brabantse 
gemeenten? Heeft dit nieuwe voorval hier nog invloed op? (3) 

 



SP fractie Breda 
www.breda.sp.nl 
 
Stadserf 1 
4811 XS Breda 
T: 076 529 43 32 
E: breda@sp.nl                                                                                                                           
 

 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
René Spiegels     Bas Maes  
Gemeenteraadslid SP Breda   Gemeenteraadslid SP Breda 
 
 

1) Zie artikel De Telegraaf “Afvalgigant kaalgeplukt”, d.d. vrijdag 8 mei 2015 
2) Zie artikel De Financiële Telegraaf “Jackpot voor Waterland”, d.d. vrijdag 8 

mei 2015 
3) Zie artikel BN/DeStem “Juridische strijd over miljoenenclaim Attero”, d.d. 1 

april 2015 


