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Inleiding 

Brabantse gemeenten hebben voor de verwerking van (grof) huishoudeli jk restafval en GFT 
contracten met Attero. Deze beide contracten kennen een looptijd tot 1 februari 2017. 

Op dit moment hebben de Brabantse gemeenten de mogeli jkheid de huidige overeenkomsten met 
Attero te beëindigen door geli jkti jdig in te besteden bij Attero. Wij overwegen op dit moment deze 
mogeli jkheid, omdat het restafval contract een (zeer) hoog tarief kent en er daarnaast sprake is van 
een hoge volumeverpl icht ing die ons in onze duurzaamheidsambit ies beperkt. 

Met deze brief informeren we u over het onderzoek dat nu plaatsvindt over dit 
inbestedingsalternatief, het t i jdpad en de wijze waarop uw raad betrokken zal worden bij de 
eventuele besluitvorming. 

In besteden 

Op dit moment onderzoekt de Vereniging van Contractanten (VvC), de vertegenwoordiger van alle 
Brabantse gemeenten, de mogeli jkheid om in te besteden. Dit maakt het mogeli jk om ruim voor het 
aflopen van het huidige contract andere afspraken met Attero te maken. Het gaat daarbij om meer 
flexibiliteit, meer duurzaamheid en meer marktconforme tarieven. 

De huidige overeenkomst voor restafval kent een minimale aanleverpl icht van 510.000 ton. 
Wanneer het Brabantbrede aanbod minder bedraagt betalen de gemeenten - uiteindeli jk - ook voor 
de mindertonnen. Omdat er steeds minder afval wordt aangeleverd, o.a. vanwege betere 
scheiding, hebben de Brabantse gemeenten afgelopen jaar voor het eerst minder dan 510.000 ton 
aangeleverd. Daarnaast is het huidige tarief voor de verwerking van restafval niet marktconform. 
Voor de Brabantse gemeenten bedragen de verwerkingskosten in 2012 voor restafval C 140, -per 
ton en voor GFT 6 45,- per ton. Deze kosten worden via de afvalstoffenheff ing bij huishoudens in 
rekening gebracht. Ook biedt de huidige verwerkingsovereenkomst voor restafval weinig 
mogeli jkheden om in te spelen op de ontwikkelingen in de afvalverwerking, waarbij duurzamere 
verwerking van afval een belangri jke ontwikkeling is. In de huidige marktsituatie l iggen de tarieve 
indicatief circa 50^o lager. Een recente aanbesteding bij de Cyclusgemeenten (Gouda e.o.) 
zien dat de verwerkingspri js voor fijn restafval op ongeveer C 70,—per ton uitkomt en voor 
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restafval op ongeveer C 9 5 , - . In Brabant zijn de tarieven voor f i jn- en grofafval op dit moment 
gelijk. 

Om inbesteding mogelijk te maken zullen alle klantgemeenten aandeelhouder van Attero moeten 
worden. Een beperkt aantal gemeenten is reeds aandeelhouder. De overige aandelen (750zí)) zi jn in 
handen van provincies, waaronder de provincie Noord-Brabant (30 X). De gemeente Steenbergen 
is op dit moment geen aandeelhouder. 

Op dit moment is inbesteden door de aandeelhoudende gemeenten echter nog niet mogeli jk. Om 
inbesteden mogelijk te maken zal een nog nader te bepalen, maar substantieel, aantal 
klantgemeenten moeten kiezen voor het inbesteedmodel. 

Indien er niet gekozen wordt voor een inbesteding, zal het huidige contract tot 1 februari 2017 
doorlopen en zal er een aanbesteding worden opgestart voor een daaropvolgende periode. 

Vervolgtraject 

In de komende maanden vinden nader onderzoek en overleg plaats om het inbesteedalternatief 
nader te onderzoeken. Belangrijk daarbij zijn de voorwaarden waaronder de aandelen verkregen 
kunnen worden, de risico's die samenhangen met het aandeelhouderschap van Attero, de te 
realiseren tarieven en de mate van flexibiliteit I duurzaamheid die bereikt kan worden. Het 
inbesteed-alternatief zal meerjarig aanmerkeli jk beter moeten zijn dan het voortzetten van de 
huidige overeenkomst, gevolgd door een aanbesteding. 

De huidige aandeelhouders van Attero hebben aangegeven op de aandeelhoudersvergadering van 
28 juni 2012 een besluit te wil len nemen ten aanzien van het vervreemden van hun aandelen. Voor 
de gemeenten betekent dit dat zij voor die tijd een voornemen tot het voorleggen van een positief 
besluit aan de gemeenteraad dienen te nemen. Al dan niet voorzien van nadere voorwaarden, over 
het voortzetten van de huidige overeenkomst, gevolgd door aanbesteden dan wel het verwerven 
van de aandelen Attero, gevolgd door inbesteden. Het college van B&W heeft in de vergadering 
van 26 juni jongst leden besloten om akkoord te gaan met het voornemen tot het voorleggen van 
een positief besluit aan uw raad tot inbesteden. 

Indien er een voldoende aantal klantgemeenten in gaat stemmen met het voortzetten van het 
onderzoek naar het inbesteedalternatief en ook de aandeelhoudersvergadering positief heeft 
gereageerd is er ruimte voor nader boekenonderzoek en onderhandelingen over de nadere 
voorwaarden. De resultaten daarvan zullen in het najaar aan u ter besluitvorming worden 
voorgelegd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, A 
de secretaris, de burgemeesíe 


