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Breda, 28 juni 2017 
 
Betreft: Vragen ex. art. 40 RVO 
 
Aan het college van B&W van Breda 
  
Onderwerp: Rapport Zuidelijke Rekenkamer over de verkoop van Attero 
 
Geacht college, 
 
Op 23 juni heeft de Zuidelijk Rekenkamer haar rapport gepresenteerd over de 
verkoop van afvalverwerker Attero. Attero werd in 2014 voor 170 miljoen door 
beleggingsfonds Waterland overgekocht van diverse provincies en gemeenten, 
waaronder Breda. Nog geen jaar later graaide het fonds al 183 miljoen uit de kas en 
bracht daarmee het voortbestaan van de afvalverwerker in gevaar. SP Breda stelde 
naar aanleiding daarvan destijds vragen over de gevolgen hiervan voor Breda en hoe 
het kan dat door de belastingbetaler opgebracht geld in de zakken verdween van 
beleggers. (1) (2) 
 
De Zuidelijke Rekenkamer concludeert nu dat het verkoopproces weliswaar in opzet 
en uitvoering grotendeels voldeed aan de eraan te stellen eisen, maar dat de 
uitkomst van dit proces is beïnvloed door de timing en het tempo van de start en de 
afronding van de verkoop. Oftewel: het bod van 170 miljoen waarmee akkoord is 
gegaan was op dat moment het maximaal haalbare maar wanneer men niet 
overhaast tot het ‘vermarkten’ van de afvalverwerking was overgegaan, had de 
opbrengst veel hoger kunnen zijn.  
 
Wie denkt dat deze en enkele andere stevige conclusies tot enige zelfkritiek leidt bij 
Gedeputeerde Staten (GS), vergist zich. In een reactie op het rapport spreekt GS 
nog altijd van een ‘nette koper’ en een ‘zorgvuldige afweging’. Verantwoordelijk 
gedeputeerde Bert Pauli (VVD) laat in de media desgevraagd weten dat ‘er geen 
overhaaste beslissingen zijn genomen’. Dit terwijl de Zuidelijke Rekenkamer 
concludeert dat het niet ondenkbaar zou zijn geweest de verkoop uit te stellen en te 
kijken hoe de markt zich zou ontwikkelen. (3) 
 
Dit brengt ons tot de volgende vragen: 

1. Wat is uw reactie op het rapport van de Zuidelijke Rekenkamer over de 
verkoop van Attero? 

2. Onderschrijft u de conclusie dat indien de verkoop niet overhaast plaats zou 
hebben gevonden, de opbrengst hoger was geweest? 

3. Wat was de opbrengst van het Bredase aandeel van Attero en hoeveel had dit 
kunnen zijn indien de verkoop zou zijn uitgesteld? 

4. Heeft de Gemeente Breda destijds ook aangedrongen op een snelle, naar nu 
blijkt overhaaste, verkoop? Kunt u uw antwoord toelichten? 



5. Hoe staat het eigenlijk met Attero? Blijven zij – ook na een eventuele Chinese 
overname – in staat goede nazorg te leveren voor de stortplaatsen in West-
Brabant? 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Bas Maes 
Fractievoorzitter SP Breda 
 
 

1) Zie http://www.zuidelijkerekenkamer.nl/785/onderzoek/de-verkoop-van-
attero.html  

2) Zie https://breda.sp.nl/nieuws/2015/05/kaalplukken-afvalverwerker-attero-
onacceptabel  

3) Zie http://www.nu.nl/economie/4789077/provincies-drukten-verkoop-
afvalbedrijf-attero.html  

 
 
 

 


