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Aan de Raad, 

Inleiding 
Via deze nota wordt uw raad op de hoogte gebracht van de stand van zaken betreffende het 
inbestedingstraject van Attero. Er was in gezamenlijkheid met de gemeenten van de Vereniging van 
Contractanten (VvC) een onderzoek opgestart naar de haalbaarheid van dit inbestedingstraject. 
Gemeenten moesten aangeven of zij zich in principe konden vinden in het traject. Na een uitgebreid 
onderzoek zou uw raad besluit nemen over het al dan niet aankopen van aandelen. 

Achtergrond 
Na ondertekening van addendum 3 bij de dienstverleningsovereenkomst voor de verwerking van het 
huishoudelijk Groente- Fruit en Tuinafval was afgesproken dat ook een optimalisatie bij de overeenkomst 
inzake het verwerken van het huishoudelijk afval doorgevoerd zou gaan worden. Het huidig contract voor 
de verwerking van het restafval loopt tot 1 februari 2017. Deze optimalisatie zou plaats kunnen vinden via 
een inbestedingstraject. In dit traject konden de daarin geïnteresseerde gemeenten de aandelen van de 
niet klant zijnde overheden (met name provincies) verwerven en vervolgens de verwerking van hun 
huishoudelijk restafval bij Attero inbesteden. Aan het voortzetten van het inbestedingstraject had de 
Aandeelhouderscommissie van Attero als voorwaarde gesteld dat de deelnemende gemeenten minstens 
50o7o van het huidige volume aan huishoudelijk restafval zou vertegenwoordigen. 

Op 26 juni 2012 hebben wij ingestemd met het voornemen een positief besluit voor te leggen aan uw 
gemeenteraad ten aanzien van het inbestedingstraject, met in acht name van bepaalde voorwaarden. 
Uw raad is destijds via een raadsmededeling hiervan op de hoogte gesteld. 

Besluitvorming aandeelhouderscommissie 
Op 1 november 2012 heeft de aandeelhouderscommissie van Attero (AHC) besloten het 
inbestedingstraject af te breken. Na inventarisatie bleek dat er niet voldoende gemeenten concreet 
hadden aangegeven zich in principe te kunnen vinden in de omvorming van Attero tot publiek 
dienstverlener. Daarmee werd dus niet voldaan aan de voorwaarde die de AHC had gesteld om aan 
minstens 50o7o van het huidig volume restafval te komen. Dit houdt in dat het hele inbestedingstraject van 
de baan is en dat het huidig contract alsnog wordt uitgediend tot 1 februari 2017. 



Vervolg 
Het vervolgtraject voor aanbesteding voor het verwerken van het huishoudelijk afval na 1 februari 2017 
zal op korte termijn in gang worden gezet. 

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

drs. S.C.C.M. Bolten J.M.W.H. Leloux 
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