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Onderwerp 
Huidige situatie aanlevering huishoudelijk Restafval aan Attero 

Steenbergen; 24 maart 2015 

Aan de Raad, 

Met deze mededeling wordt u geïnformeerd over de stand van zaken inzake de door Attero verzonden 
facturen met naheffingen in verband met de volumeplicht voor de aanlevering van fijn en grof 
huishoudelijk restafval (HRA). 

Historie 
Voor de verwerking van HRA zijn in 1993 overeenkomsten gesloten tussen de Brabantse gewesten en 
Attero (voorheen Essent Milieu). 
Het (voormalig) Gemeentelijk Samenwerkingsverband Westelijk Noord-Brabant (GSV) is één van de 
gewesten en omvat de gemeenten Roosendaal, Woensdrecht, Halderberge, Rucphen, Steenbergen, 
Moerdijk en Bergen op Zoom waarvoor de gemeente Bergen op Zoom contactbeheerder is. 
Achtergrondinformatie over dit dossier treft u aan in bijlage A, te weten: "de geschiedenis en 
totstandkoming van het contract van juli 1993". 
Tevens is een informatienota opgesteld waarmee u geïnformeerd wordt over de laatste stand van zaken 
met betrekking tot de naheffing van Attero, en ook een calculatie of het al of niet voordeliger is om Diftar 
in te voeren cq te stoppen wanneer sprake is van een naheffing (bijlage B). 

Periode 2011-2013 
Sinds 2011 hebben de Brabantse gemeenten gezamenlijk minder dan 510 kiloton HRA per jaar 
aangeleverd. Dit volumetekort is ontstaan doordat gemeenten actief aan de gang gegaan zijn met 
afvaldoelstellingen, zoals deze onder meer door de landelijke en provinciale politiek zijn weggezet. De 
beweging van Afval naar Grondstof heeft met name de laatste jaren een groot effect op de ontstane 
hoeveelheid HRA. Naast deze ontwikkeling is ook de economische situatie van de afgelopen jaren hier 
debet aan. 
In mei 2014, heeft Attero bij vier van de zes Brabantse Gewesten een daim ingediend waarmee er 
officieel een gevolg gegeven wordt aan het volumetekort. De vier gewesten hebben deze naheffing, over 
de periode 2011 - 2013, met een totaalbedrag van C 7.107.426,- (nog) niet betaald. De opbouw van deze 
naheffing kunt u vinden in bijlage C. (nb: In het overzicht wordt het (voormalig) GSV aangeduid met 
WNB.) Over de periode 2011-2013 heeft het GSV geen naheffing ontvangen. 

Periode 2014 
Over 2014 is Brabantbreed 64.541 ton minder HRA aangeleverd met een totale naheffing van 
C 5.390.475,-. De opbouw van de naheffing is opgenomen in bijlage D. 
Het GSV heeft als contractant in 2014 voor het eerst minder tonnage HRA aangeleverd, namelijk 1.326 
ton (55.591 ton ten opzichte van de leverplicht van 56.917 ton). 
Met het door Attero gestelde suppletietarief van C 83,52 per ton komt dit totaal voor het GSV in 2014 neer 
op een naheffing van C 110.763,- (bijlage D en E). 



Procedure 
Voor wat betreft de naheffing heeft de VvC zich eerder op het standpunt gesteld dat deze onrechtmatig is. 
De VvC heeft hierover uitgebreid schriftelijke vragen gesteld aan Attero. Attero heeft hier tot op heden 
nog niet volledig op gereageerd. Ook het GSV heeft zich altijd (en nog) achter dit standpunt geschaard. 
Omdat partijen er onderling niet uitkomen is recent een juridische procedure gestart om uitspraak te 
krijgen over de rechtmatigheid van de naheffing. 
Inmiddels heeft Attero via haar advocaat de arbitrageaanvraag naar het Nederlands Arbitrage Instituut 
(NAI) gestuurd en is deze arbitrageaanvraag bij de VvC ontvangen. De naheffing over 2014 wordt hierin 
meegenomen. Als reactie op deze aanvraag heeft de VvC een kort antwoord ingediend bij het NAI. 
Een uitgebreide schriftelijke ronde waarin beide partijen aan bod komen, zal hierna volgen. Tot het 
moment van uitspraak stelt het GSV zich op het standpunt dat geen sprake kan zijn van een naheffing. 
In overleg met de VvC wordt momenteel bezien op welke wijze de factuur van de naheffing moet worden 
"gestuit". 

Zodra er op dit gebied relevante ontwikkelingen zijn zullen wij u wederom op de hoogte stellen. 

de burgemeester, 
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