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Zaaknummer: 2014/12237 
Referentie:      2014/12401 

Raadsvergadering d.d. 22 april 2014 agendapunt  11        
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 1 april 2014 
 
Portefeuillehouder:   de heer. H.H. Assies 
Behandelend ambtenaar: mevrouw S.J. Veenstra 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 865 
E-mail adres:                s.veenstra@tynaarlo.nl 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Brief Aandeelhouderscommissie Attero Holding NV met diverse bijlagen (ligt ter inzage)   
 
Onderwerp 
Verkoop aandelen Attero NV 
 
Gevraagd besluit 
1. Kennisnemen van de verkoop van de door de gemeente Tynaarlo gehouden aandelen in Attero aan  
    Recycleco B.V., onderdeel van Waterland Private Equity Investments en eventuele wensen en bedenkingen  
    naar voren brengen. 
2. Ervan kennisnemen dat het begrotingstekort vanaf 2015 en verder met € 4.000 toeneemt als gevolg van de  
    verkoop van de Atteroaandelen. 
3. De resterende verkoopopbrengst ad € 291.000 storten in de reserve met inkomensfunctie  
    (de zgn. “Essentreserve”) 
 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Met het besluit de aandelen van Essent te verkopen in 2009 is de lijn ingezet de rol van de (gemeentelijke) 
overheid in het bedrijf op te geven. Dit is in lijn met Europese besluitvorming. Bij de verkoop van de aandelen 
van Essent bleek het niet mogelijk Essent Milieu tegen aanvaardbare condities te verkopen. Op dat moment is 
besloten de aandelen van Essent Milieu bij de overheden te laten en het bedrijf Attero te noemen.  
 
Attero heeft in eerste instantie geprobeerd het bedrijf om te vormen tot een publieke dienstverlener en de 
aandelen die in bezit waren van provincies over te dragen aan gemeenten. Eind 2012 bleek dat hiervoor bij 
gemeenten onvoldoende draagvlak was. Een van de redenen voor het ontbreken van draagvlak was dat er een 
overcapaciteit op de ‘verbrandingsovenmarkt’ is. De hoeveelheid te verwerken (huishoudelijk) afval loopt terug 
en Attero verwerkt steeds meer bedrijfsafval. Attero moet hiervoor concurreren op de internationale markt. Een 
dergelijk profiel sluit minder aan op een eigendomssituatie met alleen publieke aandeelhouders. Besloten is een 
koper voor Attero te vinden.  
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
De aandeelhouderscommissie heeft gevraagd of de gemeente voor 29 april 2014 wil aangeven of zij kan 
instemmen met de verkoop van de aandelen Attero aan Waterland Private Equity Investments.  
 
Wat ging er aan vooraf 
Attero NV (voorheen Essent Milieu) is bij de verkoop van de aandelen Essent NV aan RWE in 2009 niet  
meeverkocht. Een beoogde verkoop tegen aanvaardbare condities bleek toen niet mogelijk. Derhalve zijn de 
aandelen destijds in handen gebleven van de toenmalige aandeelhouders van Essent NV, waaronder de 
gemeente Tynaarlo.  
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Op basis van hun toekomststrategie heeft Attero in eerste instantie getracht een transitie in te zetten naar een 
publieke dienstverlener voor het verwerken van huishoudelijk afval door de provinciale aandelen over te dragen 
naar gemeenten. Eind 2012 bleek hiervoor bij gemeenten onvoldoende draagvlak. Attero heeft zich vervolgens 
beraden op de ontstane situatie en geconcludeerd dat verkoop van de aandelen de beste optie was.  
De aandeelhouders van Attero hebben een toetsingskader gebruikt dat erop gericht was het bedrijf en zijn 
werknemers een goede toekomst te bieden. Het toetsingskader omvat: continuïteit van het bedrijf van de 
bieder, de toekomst van Attero, werkgelegenheid, een marktconforme prijs, stabiliteit van de investeerder, de 
strategie van de investeerder, een ‘nette’ koper en het executierisico.  
 
Na een zorgvuldig verlopen proces zijn onderhandelingen gevoerd met twee partijen die een bindende bieding 
hebben uitgebracht. Op basis van een beoordeling aan randvoorwaarden en toetsingskader heeft de AHC 
besloten de bieding van Waterland te accepteren. Met de overname is een bedrag van 170 miljoen euro 
gemoeid.  
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd?  
Indien de aandelen Attero verkocht worden, zal de boekwaarde van ca. € 10.000 moeten worden afgeboekt. 
Bovendien loopt de gemeente dan structureel vanaf 2013 € 14.000 aan dividend mis. 
 
De verkoopopbrengst van de aandelen bedraagt ca € 315.000 omdat de gemeente Tynaarlo 0,0018353 van de 
aandelen bezit. De totale verwachte opbrengst van de verkoop van Attero bedraagt 171,4 mln. Van de 
opbrengst wordt 13,5 miljoen (gemeentelijke aandeel ca € 25.000) in een escrow (derdenrekening) 
ondergebracht ten behoeve van mogelijke aansprakelijkheden. Het geld dat overblijft van de escrow wordt in 
2015 (naar verwachting 9,5 miljoen/gemeentelijke aandeel ca €17.000) en 2019 (het restant ca € 8.000) aan de 
gemeente uitgekeerd. In 2014 wordt een bedrag van ca. € 290.000 ontvangen. 
 
De kosten van 2014 ad € 24.000 kunnen worden afgedekt uit de opbrengst van de verkoop in 2014. 
Voorgesteld wordt het restant aan opbrengst in 2014, 2015 en 2019 toe te voegen aan de reserve met 
inkomensfunctie (de zgn “Essentreserve”). De rente over deze reserve wordt vervolgens bijgeschreven aan de 
algemene dienst. Het gaat hierbij om een bedrag van €10.000. Dit dekt de wegvallende dividendopbrengsten op 
€ 4.000 na. Dit nadeel wordt in de begroting 2015 en verder verwerkt. Het nadeel verhoogt het meerjarige 
tekort. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
P. Adema, burgemeester 

 
 

drs. G.K. Zijlstra, gemeentesecretaris 
 
 

 
 
 


